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ABSTRAK 

RSUD Kota Bogor merupakan salah satu rumah sakit umum daerah yang ada di Kota Bogor yang 

memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Bogor. Seiring dengan tingginya tingkat kunjungan 

pasien setiap tahunnya, maka kebutuhan akan obat-obatan juga ikut meningkat, terutama obat-obatan 

yang termasuk kategori fast moving. Tingginya kebutuhan obat-obatan jenis fast moving dan seringnya 

rumah sakit mengalami kekurangan persediaan membuat pihak manajemen dirasa perlu untuk 

menghitung jumlah pemesanan yang paling tepat. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui berapa jumlah pemesanan obat-obatan fast moving 

yang paling  ekonomis.  (2) Untuk  mengetahui berapa total biaya persediaan  obat-obatan fast moving. 

(3) Untuk mengetahui berapa frekuensi pemesanan obat-obatan dalam satu periode. (4) Untuk 

mengetahui berapa titik pemesanan kembali obat-obatan fast moving. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa ada 5 macam obat-obatan jenis fast moving yang lebih hemat 

biaya persediaannya dengan menggunakan metode EOQ dibandingkan dengan sistem yang ada saat 

ini. Di sisi lain 5 macam lainnya memiliki biaya yang lebih tinggi jika menggunakan metode EOQ. 

Secara keseluruhan, jika manajemen menerapkan metode EOQ dalam pengendalian persediaannya, 

maka rumah sakit dapat menghemat biaya persediaan sebesar 4.5%. 

 

Kata Kunci: Metode Economic Order Quantity, Total Biaya Persediaan, Reorder Point. 
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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti memerlukan 

persediaan untuk mendapatkan laba yang 

maksimum serta memiliki kontinuitas dan 

kelancaran dalam menjalankan usahanya, baik 

perusahaan jasa ataupun perusahaan manufaktur. 

Menurut Nafarin, dalam Genada (2018:20) “Laba 

(income) adalah perbedaan antara pendapatan 

dengan keseimbangan biaya-biaya dan 

pengeluaran untuk periode tertentu”. Tetapi  

untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus 

mampu menangani faktor-faktor yang 

mempengaruhi perolehan laba, salah satunya 

yaitu mengenai pengendalian persediaan 

(Inventory). 

Dalam industri kesehatan seperti rumah 

sakit, pengendalian persediaan memiliki 

kedudukan yang penting karena pengaruhnya 

sangat besar terhadap kualitas pelayanan pasien. 

Pengendalian persediaan diharapkan dapat 

meningkatkan keuntungan dan menekan biaya 

persediaan se-efisien mungkin. Handoko 

(2011:333) mengatakan bahwa pengendalian 

persediaan merupakan fungsi manajerial yang 

sangat penting, karena persediaan fisik banyak 

perusahaan melibatkan investasi rupiah terbesar 

dalam pos aktiva lancar. Bila perusahaan 

menanamkan terlalu banyak dana dalam 

persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan 

yang berlebihan dan mungkin mempunyai 

opportunity cost (dana dapat ditanamkan dalam 

investasi yang lebih menguntungkan). Demikian 

sebaliknya, apabila perusahaan tidak mempunyai 

persediaan yang cukup, dapat mengakibatkan 

biaya-biaya dari terjadinya kekurangan barang 

(Horngren, et al, 2012:405). Dengan adanya 

pengendalian persediaan obat-obatan, pihak 

rumah sakit dapat meminimalisir resiko kenaikan 

harga produk dan kekosongan stok obat di tingkat 

supplier atau keterlambatan pasokan. 

RSUD Kota Bogor merupakan salah satu 

rumah sakit umum daerah yang ada di Kota 

Bogor yang memberikan layanan kesehatan bagi 

masyarakat Bogor. Seiring dengan tingginya 

tingkat kunjungan pasien setiap tahunnya, maka 

kebutuhan akan obat-obatan juga ikut meningkat, 

terutama obat-obatan yang termasuk kategori fast 

moving. Fast moving adalah produk yang dijual 

dengan cepat dan dengan biaya yang relatif 

rendah (Amarnath dalam Kristianto, 2016:18). 

Meskipun keuntungan dari produk fast moving 

relatif kecil, tetapi umumnya perusahaan yang 

menggunakan produk fast moving dipastikan 

menjual dalam jumlah yang besar sehingga laba 

kumulatif yang didapat pada produk tersebut 

sangat besar (Brierley dalam Kristianto, 

2016:19). 

 
Tabel 1. Jenis Obat-Obatan Kategori Fast Moving 

 

Nama Obat Jenis Obat 

Paracetamol Analgetik-Antipiretik 

Cefixime Antibiotik 

Domperidone Antiemetik 

Omeprazole gastritis 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 

bahwa ada 4 jenis obat yang termasuk kategori 

fast moving yakni Analgetik-Antipiretik, yaitu 

kombinasi golongan obat yang digunakan untuk 

meredakan gejala demam dan meredakan rasa 

nyeri yang dialami pada infeksi, peradangan otot 

dan sendi. Antibiotik yaitu kelompok obat yang 

digunakan untuk mengatasi dan mencegah 

infeksi bakteri. Antiemetik yaitu obat yang dapat 

mengatasi muntah dan mual dan Gastritis yang 

merupakan kelompok obat yang digunakan untuk 

mengatasi penyakit pada lambung yang terjadi 

akibat peradangan dinding lambung. 
 
 

Gambar 1. Tingkat Penjualan Obat Kategori 

Fast Moving Tahun 2016-2018 

Tingginya kebutuhan obat-obatan jenis 

fast moving dan seringnya rumah sakit 

mengalami kekurangan persediaan membuat 

pihak manajemen dirasa perlu untuk menghitung 

jumlah pemesanan yang paling tepat. Selain itu, 

diperlukan juga penghitungan titik pemesanan 

kembali agar stok obat-obatan selalu tersedia saat 

dibutuhkan. Kekurangan persediaan yang sering 

dialami pihak RSUD dikarenakan ketidaktepatan 

waktu pengiriman dan ketidakmampuan supplier 

dalam memenuhi jumlah obat yang dipesan. 

Data menunjukkan, selama tahun 2018 

kemampuan supplier dalam memenuhi hanya 

85%. Hal ini dikarenakan beberapa supplier 

sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan 

obat-obatan dari pihak produsen yang 

diakibatkan adanya kelangkaan bahan baku. 
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Dampak dari kekosongan persediaan obat-

obatan tersebut adalah pihak rumah sakit 

menjadi tidak optimal dalam memberikan 

pelayanan bagi pasien. 
 

 

Gambar 2. Evaluasi Supplier Obat-Obatan di 

RSUD Kota Bogor Tahun 2018 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Berapa 

jumlah pemesanan obat-obatan fast moving yang 

paling ekonomis? (2) Berapa total biaya 

persediaan obat-obatan fast moving? (3) Berapa 

frekuensi pemesanan obat-obatan dalam satu 

periode? (4) Berapa titik pemesanan kembali 

obat-obatan fast moving? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui berapa jumlah pemesanan obat- 

obatan fast moving yang paling ekonomis. (2) 

Untuk mengetahui berapa total biaya persediaan 

obat-obatan fast moving. (3) Untuk mengetahui 

berapa frekuensi pemesanan obat-obatan dalam 

satu periode. (4) Untuk mengetahui berapa titik 

pemesanan kembali obat-obatan fast moving. 

3. Kerangka Teoritis 

Manajemen Persediaan 

Menurut Handoko (2016:333) istilah 

persediaan (inventory) adalah suatu istilah umum 

yang menunjukan segala sesuatu atau sumber 

daya-sumber daya organisasi yang disimpan 

dalam antisipasinya terhadap pemenuhan 

permintaan. Permintaan akan sumber daya 

tersebut meliputi persediaan bahan mentah, 

barang dalam proses, barang jadi atau produksi 

akhir, bahan-bahan pembantu atau pelengkap, 

dan komponen-komponen lain yang menjadi 

bagian keluaran produk perusahaan. 

Menurut Sumayang (2003:201), 

pengendalian terhadap persediaan (inventory 

control) adalah aktivitas mempertahankan jumlah 

persediaan pada tingkat yang dikehendaki. 

Adapun persediaan dibedakan menjadi empat 

macam, yakni persediaan bahan baku, persediaan 

dalam proses, persediaan bahan pembantu dan 

persediaan barang jadi. 

Slack, et al (2013:370) menyatakan bahwa 

persediaan adalah istilah yang menggambarkan 

akumulasi dari bahan baku, informasi pelanggan 

saat melalui proses atau jaringan. Sedangkan 

Heizer dan Render (2016:553) mengemukakan 

persediaan adalah salah satu aset termahal dari 

banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 

50% dari total modal yang diinvestasikan. Disatu 

sisi, suatu perusahaan dapat mengurangi biaya 

dan mengurangi persediaan-persediaan. Tujuan 

manajemen persediaan adalah menentukan 

keseimbangan antara investasi persediaan dan 

pelayanan pelanggan. Horngren, et al (2012:703) 

mengatakan manajemen persediaan sangatlah 

penting penting karena umumnya biaya bahan 

sering mencapai lebih dari 40% dari total biaya 

produksi pada perusahaan manufaktur dan lebih 

dari 70% dari total biaya di perusahaan dagang. 

Economic Order Quantity (EOQ) 

Economic Order Quantity (EOQ) adalah 

volume atau jumlah pembelian yang paling 

ekonomis untuk dilakukan pada setiap kali 

pembelian (Prawirosentono, dalam Indrayati 

2007:4). Taylor (2013:757) menyatakan fungsi 

model EOQ adalah untuk menentukan ukuran 

pesanan optimal yang meminimalkan total biaya 

persediaan. Menurut Satibi (2014:67) EOQ 

(Economic Order Quantity) adalah jumlah 

pemesanan ekonomis untuk sistem berulang. 

Menurut Ahyari, dalam Indrayati 

(2007:29) untuk dapat mencapai tujuan tersebut 

maka perusahaan harus memenuhi beberapa 

faktor tentang persediaan bahan baku. Adapun 

faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Perkiraan pemakaian. Sebelum kegiatan 

pembelian bahan baku dilaksanakan, maka 

manajemen harus dapat membuat perkiraan 

bahan baku yang akan dipergunakan dalam 

proses produksi pada suatu periode. 

2. Harga dari bahan. Harga bahan baku yang 

akan dibeli menjadi salah satu faktor penentu 

pula dalam kebijaksanaan persediaan bahan. 

Harga bahan baku ini merupakan dasar 

penyusunan perhitungan berapa besar dana 

perusahaan yang harus disediakan untuk investasi 

dalam persediaan bahan baku tersebut. 

3. Biaya-biaya persediaan. Besaran biaya 

persediaan terdiri dari biaya berikut (Taylor, 

2013:758): 

a. Biaya penyimpanan. Biaya pemyimpanan 

biasanya dinyatakan berdasarkan biaya per unit 

untuk satu periode tertentu. Total biaya 

penyimpanan ditetukan oleh jumlah persediaan 

yang ada selama tahun berjalan. Semakin banyak 
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persediaan maka biaya penyimpanan akan 

semakin tinggi. 

b. Biaya pemesanan. Total biaya pemesanan 

diperoleh dengan mengalikan biaya per pesanan 

dengan frekuensi pesanan dalam satu periode. 

Total biaya pemesanan akan semakin tinggi jika 

frekuensi pemesanan tinggi 

c. Biaya persediaan. Total biaya persediaan 

adalah dengan menjumlahkan total biaya 

penyimpanan dan total biaya pemesanan. 

Kerangka Berfikir 

Konsep penelitian diawali dengan 

mengamati keadaan pengendalian persediaan 

obat-obatan dan melihat kebijakan RSUD Kota 

Bogor dalam memenuhi persediaan obat-obatan. 

Selanjutnya, mengidentifikasi data permintaan 

dan pemakaian obat-obatan dari beberapa sumber 

data rumah sakit. Tahap berikutnya yaitu 

mengidentifikasi sistem pengendalian persediaan 

yang diterapkan rumah sakit dan menganalisis 

kondisi persediaan obat-obatan yang terdiri dari 

volume penggunaan, waktu tunggu sejak barang 

dipesan pada pemasok hingga diterima, jumlah 

pemesanan, dan biaya persediaan. 

Setelah data tersebut diperoleh, maka dapat 

dilanjutkan analisis perbandingan atas sistem 

pengendalian persediaan obat-obatan fast moving 

dengan metode yang sudah diberlakukan dengan 

metode Economic Order Quantity (EOQ). 

Metode terbaik adalah metode yang memiliki 

total biaya persediaan yang paling rendah dan 

memperoleh penghematan biaya persediaan yang 

besar. Bagan kerangka pemikiran yang dijadikan 

dasar penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang bersifat 

deskripsi atau menggambarkan apa adanya. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder, antara lain data pembelian, 

pengeluaran, serta persediaan obat-obatan di 

RSUD Kota Bogor. 
Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan  data dilakukan   untuk 

membandingkan perhitungan pengendalian 

persediaan perusahaan yang dilakukan penulis 

untuk mendapatkan biaya seminimal mungkin 

dan waktu pemesanan yang tepat. Adapun 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Economic  Order  Quantity  (EOQ), 

Frekuensi Pembelian, dan Reorder Point (ROP). 

Analisis  Persediaan Berdasarkan Metode 

EOQ 

Metode Economic Order Quantity 

dipergunakan untuk menentukan/mengetahui 

jumlah pesanan persediaan yang paling efisien. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung EOQ 

adalah:    
√2 𝑥𝐷 𝑥 𝑆 

𝑄 = 
𝐻 

 

Keterangan : 

Q = Jumlah optimal per pemesanan (Pcs) 

D = Permintaan tahunan (Pcs) 

S = Biaya pemesanan tiap kali pesan (Rp) 

H = Biaya penyimpanan (Rp) 
 

1. Biaya pemesanan per tahun 

Biaya pemesanan per tahun adalah biaya yang 

dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan 

pemesanan obat-obatan fast moving dalam 1 

tahun. Untuk menghitung biaya pemesanan obat- 

obatan fast moving tersebut, maka digunakan 

rumus sebagai berikut: D 

Biaya Pemesanan = S 

Q 

2. Biaya penyimpanan per tahun 

Biaya penyimpanan per tahun adalah biaya 

yang dikeluarkan sehubungan dengan 

penyimpanan barang yang dibeli dalam 1 tahun. 

Untuk menghitung biaya penyimpanan di RSUD 

Kota Bogor, maka digunakan rumus sebagai 

berikut: 
Q 

Biaya Penyimpanan = H 

2 

3. Total biaya persediaan 
 

𝑄 𝐷 

Gambar 3. Kerangka Berfikir 
𝑇𝐶 =  ( 𝑥 𝐻) + ( 𝑥 𝑆) 

2 𝑄 
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Frekuensi pemesanan 

Untuk mengetahui frekuensi pemesanan 

dalam satu periode digunakan rumus sebagai 

Bogor. Secara khusus Bagian Keuangan, Instalasi 

Farmasi, dan PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil 

Pekerjaan) harus dapat mengelola dan 

berikut: 
D 

Frekuensi Pemesanan = 

Q 

menyediakan obat-obatan dengan jumlah yang 

tepat, disediakan pada waktu yang dibutuhkan 

dan biaya yang serendah-rendahnya. Untuk 

memenuhi kebutuhan pasiennya, RSUD Kota 
Reorder point 

Perhitungan reorder point dilakukan 

untuk mengetahui jumlah stok minimal saat harus 

melakukan pesanan ulang. Dalam hal ini 

diperlukan informasi lead time sehingga dapat 

diperkirakan kebutuhan barang selama lead time 

tersebut. Informasi lain yang diperlukan adalah 

besaran safety stock yang ditentukan berdasarkan 

kebijakan manajemen. Adapun langkah 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan barang per hari 

𝐷 
𝑑 = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 
 

2. Reorder point 

 

ROP = (d x L) + Safety stock 

 

5. Analisis dan Hasil Penelitian 

Pengendalian Persediaan Obat-Obatan Fast 

Moving 

Dalam struktur organisasi, unit yang 

terlibat dalam pengendalian persediaan obat- 

obatan di RSUD Kota Bogor adalah Bagian 

Keuangan, Instalasi Farmasi, dan PPHP (Panitia 

Pemeriksa Hasil Pekerjaan). Bagian Keuangan 

bertanggung jawab dalam kelancaran pembelian/ 

pembayaran obat-obatan ke supplier untuk 

memenuhi ketersediaan barang serta kebutuhan 

operasional. Instalasi Farmasi bertanggung jawab 

terkait pengendalian obat-obatan yang meliputi 

perencanaan pembelian, penyimpanan, hingga 

Bogor harus menyediakan obat-obatan yang 

diperlukan oleh perawat dan dokter demi 

berjalannya kegiatan operasional rumah sakit 

selama 24 jam. 

Pengendalian Persediaan di Instalasi Farmasi 

RSUD Kota Bogor 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

oleh penulis maka dapat diuraikan pembahasan 

secara garis besar berdasarkan pemaparan dari 

informan tersebut. Pengendalian yang dilakukan 

Instalasi Farmasi RSUD Kota adalah: 
1. Penerapan Stock Opname 

Berdasarkan observasi yang dilakukan dari 

hasil wawancara tersebut, stock opname 

dilakukan setiap akhir bulan. Hal ini bertujuan 

untuk mencocokan kondisi fisik obat-obatan yang 

ada di Instalasi Farmasi dengan bukti permintaan 

obat-obatan dari ruang perawatan terkait. 

2. Kartu Stock 

Berdasarkan observasi yang dilakukan dari 

hasil wawancara tersebut, obat-obatan yang 

masuk maupun yang keluar tersebut dicatat 

melalui kartu stock manual dan kartu stock yang 

menggunakan sistem farmasi. Pendataan terdiri 

dari pembelian obat-obatan ke supplier dan 

penggunaan obat-obatan dari ruang perawatan 

yang terkait. 

Analisis EOQ (Economic Order Quantity) 

Berikut adalah daftar obat-obatan kategori fast 

moving di RSUD Kota Bogor. 

Tabel 2. Obat-obatan Fast Moving di RSUD 

Kota Bogor 
pengiriman   barang   atau   yang   biasa   disebut    
dengan (distribution) ke tiap unit ruang 

perawatan di RSUD Kota Bogor. Instalasi 

Farmasi bertugas pula menginput data yang 

berhubungan dengan persediaan, seperti 

menginput pemesanan kepada supplier atau 

melakukan pembuatan PO (Purchase Order), dan 

input data penerimaan barang (Receiving). 

Kemudian PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil 

Pekerjaan) bertanggung jawab untuk memeriksa 

kesesuaian Purchase Order (PO) obat-obatan 

yang dibuat dengan barang yang dikirimkan oleh 
supplier ke RSUD Kota Bogor. 

Bagian Keuangan, Instalasi Farmasi, dan 

PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) 

terlibat dalam mengelola dan mengendalikan 

persediaan kebutuhan obat-obatan di RSUD Kota 

Untuk menentukan Economic Order 

Quantity (EOQ), maka diperlukan perhitungan 

mengenai kebutuhan tahunan, biaya pemesanan, 

dan biaya penyimpanan sebagai berikut: 

Nama Obat Jenis Obat 

Antalgin 500 Mg Tab 
Analgetik- 

Antipiretik 
Ibuprofen 200 Mg Tab 

Ketoprofen 100 Mg Tab 

Cefixime 100 Mg Tab  
Antibiotik Amoxicillin 500 Mg Tab 

Ciprofloxacin 500 Mg Tab 

Ondancentron 4 Mg Tab 
Antiemetik 

Domperidone 10 Mg Tab 

Omeprazole 20 Mg Tab 
Gastritis 

Ranitidine 150 Mg Tab 
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1. Kebutuhan Tahunan 

Berikut adalah data terkait kebutuhan obat- 

obatan fast moving di RSUD Kota Bogor untuk 

periode tahun 2016-2018: 

Tabel 3. Data Pemakaian Obat-Obatan Fast 

Moving di RSUD Kota Bogor Tahun 2018 
 

Nama Obat Jenis Obat Total 

Pemakaian 
/Tahun 

Antalgin 500 Mg Tab  

Analgetik- 

Antipiretik 

36.200 

Ibuprofen 200 Mg Tab 78.500 

Ketoprofen 100 Mg 
Tab 

22.500 

Cefixime 100 Mg Tab  
 

Antibiotik 

95.330 

Amoxicillin 500 Mg 
Tab 

17.700 

Ciprofloxacin 500 Mg 

Tab 

71.300 

Ondancentron 4 Mg 
Tab 

 
Antiemetik 

54.244 

Domperidone 10 Mg 

Tab 

43.500 

Omeprazole 20 Mg Tab 
Gastritis 

682.270 

Ranitidine 150 Mg Tab 184.350 

Sumber : RSUD Kota Bogor, 2018 

 
2. Biaya Pemesanan 

Biaya pemesanan, adalah biaya yang 

dikeluarkan ketika perusahaan melakukan 

pembelian barang yang dibutuhkan. Dalam hal 

ini biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh pihak 

rumah sakit adalah biaya komunikasi. 

Diperkirakan biaya per pemesanan obat-obatan 

adalah sebesar Rp. 3.000,- 
3. Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan obat-obatan sebesar 10% 

per unit cost berdasarkan banyaknya letak barang 

yang disimpan di Instalasi Farmasi. 

Tabel 4. Biaya Penyimpanan Obat-Obatan 

Fast Moving di RSUD Kota Bogor 

4. Jumlah Pemesanan Ekonomis (EOQ) 

Berdasarkan hasil perhitungan EOQ diperoleh 

jumlah pemesanan yang paling ekonomis untuk 

setiap jenis obat-obatan. Adapun hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5. Jumlah Pemesanan Optimal Obat- 

Obatan Fast Moving di RSUD Kota Bogor 
 

 

Nama Obat 

Kebutuhan 

(Tab/Thn) 
(D) 

EOQ 

(𝑸𝟐) 

Analgetik-Antipiretik   

Antalgin 500 Mg Tab 36.200 2.655 

Ibuprofen 200 Mg Tab 78.500 5.611 

Ketoprofen 100 Mg Tab 22.500 1.000 

Antibiotik   

Cefixime 100 Mg Tab 95.330 2.762 

Amoxicillin 500 Mg Tab 17.700 1.983 

Ciprofloxacin 500 Mg Tab 71.300 2.529 

Antiemetik   

Ondancentron 4 Mg Tab 54.244 1.454 

Domperidone 10 Mg Tab 43.500 2.296 

Gastritis   

Omeprazole 20 Mg Tab 682.270 10.013 

Ranitidine 150 Mg Tab 184.350 9.894 

 

Frekuensi Pemesanan 

Setelah diketahui jumlah pemesanan yang 

paling ekonomis maka frekuensi pemesanan yang 

paling optimal juga dapat diketahui. Frekuensi 

pemesanan obat-obatan fast moving yang paling 

optimal dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 6. Frekuennsi Pemesanan Optimal 

Obat-Obatan Fast Moving di RSUD Kota 

Bogor 

 

 

Nama Obat 
Harga/ 

Tab 

Biaya 

Penyimpanan/ 

unit 

Analgetik-Antipiretik   

Antalgin 500 Mg Tab 308,1 30,81 

Ibuprofen 200 Mg Tab 149,6 14,96 

Ketoprofen 100 Mg Tab 1.350,0 135,00 

Antibiotik   

Cefixime 100 Mg Tab 750,0 75,00 

Amoxicillin 500 Mg Tab 270,0 27,00 

Ciprofloxacin 500 Mg Tab 668,9 66,89 

Antiemetik   

Ondancentron 4 Mg Tab 1.540,0 154,00 

Domperidone 10 Mg Tab 495,0 49,5 

Gastritis   

Omeprazole 20 Mg Tab 408,3 40,83 

Ranitidine 150 Mg Tab 113,0 11,3 

 
Nama Obat 

 

EOQ 

(𝑸𝟐) 

Frekuensi 

Pemesanan 

(I) 

Analgetik-Antipiretik 

Antalgin 500 Mg Tab 2.655 14 

Ibuprofen 200 Mg Tab 5.611 14 

Ketoprofen 100 Mg Tab 1.000 23 

Antibiotik 

Cefixime 100 Mg Tab 2.762 35 

Amoxicillin 500 Mg Tab 1.983 9 

Ciprofloxacin 500 Mg Tab 2.529 28 

Antiemetik 

Ondancentron 4 Mg Tab 1.232 32 

Domperidone 10 Mg Tab 2.296 19 

Gastritis 

Omeprazole 20 Mg Tab 10.013 68 

Ranitidine 150 Mg Tab 9.894 19 
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Total biaya persediaan 

Tabel 7. Perhitungan Total Biaya Persediaan 

Berdasarkan Perhitungan EOQ 
 

 
 

Nama Obat 

Biaya 

Total 

Pesan 

(Co X I) 

Biaya 

Total 

Simpan 

(Cc X 
(𝑸𝟐/2)) 

Biaya 

Total 

Persedia 

an 

Analgetik-Antipiretik 

Antalgin 500 Mg 

Tab 
40.901 40.901 81.803 

Ibuprofen 200 
Mg Tab 

41.971 41.971 83.941 

Ketoprofen 100 

Mg Tab 
67.500 67.500 135.000 

Antibiotik 

Cefixime 100 

Mg Tab 
103.560 103.560 207.120 

Amoxicillin 500 
Mg Tab 

26.774 26.774 53.548 

Ciprofloxacin 

500 Mg Tab 
84.579 84.579 169.157 

Antiemetik 

Ondancentron 4 
Mg Tab 

111.939 111.939 223.878 

Domperidone 10 
Mg Tab 

56.832 56.832 113.664 

Gastritis 

Omeprazole 20 

Mg Tab 
204.420 204.420 408.841 

Ranitidine 150 
Mg Tab 55.899 55.899 111.799 

Dari perhitungan tersebut dilakukan 

perbandingan antara biaya persediaan atas 

kebijakan pengendalian persediaan yang 

diterapkan di RSUD Kota Bogor dengan hasil 

dari metode EOQ. Berdasarkan hasil 

perbandingan tersebut, terdapat perbedaan biaya 

persediaan antara sistem yang saat ini dijalankan 

di RSUD Kota Bogor dengan perhitungan 

menggunakan metode EOQ. Jika rumah sakit 

menerapkan pengendalian persediaan dengan 

metode EOQ maka dapat menghemat biaya 

persediaan sebesar 4.5% 

Tabel 8. Perbandingan Biaya Persediaan 
 

 
Nama Obat 

Total Biaya Persediaan 

Sistem di 

RSUD Kota 

Bogor 

Metode 

EOQ 

 
(%) 

Analgetik-Antipiretik 

Antalgin 500 Mg Tab 56.654 81.803 -44,4% 

Ibuprofen 200 Mg Tab 24.163 83.941 -247,4% 

Ketoprofen 100 Mg 

Tab 
151.875 135.000 11,1% 

Antibiotik 

Cefixime 100 Mg Tab 270.000 207.120 23,3% 

Amoxicillin 500 Mg 

Tab 
45.000 53.548 -19,0% 

Ciprofloxacin 500 Mg 
Tab 

216.054 169.157 21,7% 

Antiemetik 

Ondancentron 4 Mg 

Tab 
259.460 223.878 13,7% 

Domperidone 10 Mg 
Tab 

65.438 113.664 -73,7% 

Gastritis 

Omeprazole 20 Mg 

Tab 
466.590 408.841 12,4% 

Ranitidine 150 Mg Tab 107.917 111.799 -3,6% 

Rata-Rata 166.314,98 158.875,09 4,5% 

 

Analisis Pemesanan Kembali (Reorder Point) 

Berikut ini adalah contoh hasil perhitungan 

titik pemesanan kembali (reorder point) dengan 

rata-rata waktu tunggu (lead time) tiga hari. 

Tabel 9. Perhitungan Reorder Point Obat- 

Obatan Fast Moving di RSUD Kota Bogor 
 

Nama Obat Jumlah 

Kebutuhan 

Lead 

Time 

ROP 

Analgetik-Antipiretik    

Antalgin 500 Mg Tab 36.200 3 297 

Ibuprofen 200 Mg Tab 78.500 3 645 

Ketoprofen 100 Mg Tab 22.500 3 185 

Antibiotik    

Cefixime 100 Mg Tab 95.330 3 784 

Amoxicillin 500 Mg Tab 17.700 3 145 

Ciprofloxacin 500 Mg 

Tab 

71.300 3 586 

Antiemetik    

Ondancentron 4 Mg Tab 54.244 3 446 

Domperidone 10 Mg Tab 43.500 3 358 

Gastritis    

Omeprazole 20 Mg Tab 682.270 3 5,608 

Ranitidine 150 Mg Tab 184.350 3 1,515 

 

6. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

1. Jumlah Pemesanan yang paling optimal untuk 

10 macam obat-obatan fast moving dari  4 

jenis obat meliputi Analgetik-Antipiretik, 

Antibiotik, Antiemetik, dan Gastritis berbeda 1 

dengan yang lainnya. Dengan perhitungan 
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menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) diperoleh: 
a. Analgetik-Antipiretik 

1) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Antalgin 500 Mg Tab adalah 2.655 Tab 

2) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Ibuprofen 200 Mg Tab adalah 5.611 

Tab 

3) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Ketoprofen 100 Mg Tab adalah 1.000 

Tab 
b. Antibiotik 

1) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Cefixime 100 Mg Tab adalah 2.762 Tab 

2) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Amoxicillin 500 Mg Tab adalah 1.983 

Tab 

3) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Ciprofloxacin 500 Mg Tab adalah 
2.529 Tab 

c. Antiemetik 

1) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Ondancentron 4 Mg Tab adalah 
1.454 Tab 

2) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Domperidone 10 Mg Tab adalah 
2.296 Tab 

d. Gastristis 

1) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Omeprazole 20 Mg Tab adalah 10.013 

Tab 

2) Jumlah pemesanan optimal untuk 

Ranitidine 150 Mg Tab adalah 9.894 

Tab 

2. Total biaya persediaan yang paling optimal 

untuk 10 macam obat-obatan fast moving dari 

4 jenis obat meliputi Analgetik-Antipiretik, 

Antibiotik, Antiemetik, dan Gastritis berbeda 1 

dengan yang lainnya. Dengan perhitungan 

menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) diperoleh: 

a. Analgetik-Antipiretik 

1) Total biaya persediaan untuk Antalgin 

500 Mg Tab sebesar Rp. 81.803 

2) Total biaya persediaan untuk Ibuprofen 

200 Mg Tab sebesar Rp. 83.941 

3) Total biaya persediaan untuk 

Ketoprofen 100 Mg Tab sebesar Rp. 

135.000 
b. Antibiotik 

1) Total biaya persediaan untuk Cefixime 

100 Mg Tab sebesar Rp. 207.120 

2) Total biaya persediaan untuk 

Amoxicillin 500 Mg Tab sebesar Rp. 

53.548 

3) Total biaya persediaan untuk 

Ciprofloxacin 500 Mg Tab sebesar Rp. 

169.157 
c. Antiemetik 

1) Total biaya persediaan untuk 

Ondancentron 4 Mg Tab sebesar Rp. 

223.878 

2) Total biaya persediaan untuk 

Domperidone 10 Mg Tab sebesar Rp. 

113.664 
d. Gastristis 

1) Total biaya persediaan untuk 

Omeprazole 20 Mg Tab sebesar Rp. 

408.841 

2) Total biaya persediaan untuk Ranitidine 

150 Mg Tab sebesar Rp. 111.799 

3. Frekuensi pembelian ideal untuk 10 macam 

obat-obatan fast moving dari 4 jenis obat 

meliputi Analgetik-Antipiretik, Antibiotik, 

Antiemetik, dan Gastritis dengan 

menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) diperoleh: 

a. Analgetik-Antipiretik 

1) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Antalgin 500 Mg Tab adalah 14 kali 

2) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Ibuprofen 200 Mg Tab adalah 14 kali 

3) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Ketoprofen 100 Mg Tab adalah 23 kali 
b. Antibiotik 

1) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Cefixime 100 Mg Tab adalah 35 kali 

2) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Amoxicillin 500 Mg Tab adalah 9 kali 

3) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Ciprofloxacin 500 Mg Tab adalah 28 

kali 
c. Antiemetik 

1) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Ondancentron 4 Mg Tab adalah 37 kali 

2) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Domperidone 10 Mg Tab adalah 19 kali 
d. Gastristis 

1) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Omeprazole 20 Mg Tab adalah 68 kali 

2) Frekuensi pembelian ideal untuk 

Ranitidine 150 Mg Tab adalah 19 kali 

4. Berdasarkan metode Reorder Point (ROP) 

diperoleh titik pemesanan kembali yang ideal 

untuk 10 macam obat-obatan fast moving dari 

4 jenis obat meliputi Analgetik-Antipiretik, 

Antibiotik, Antiemetik, dan Gastritis berbeda 1 

dengan yang lainnya maka diperoleh: 
a. Analgetik-Antipiretik 

1) Titik pemesanan kembali untuk 

Antalgin 500 Mg Tab adalah 297 Tab 
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2) Titik pemesanan kembali untuk 

Ibuprofen 200 Mg Tab adalah 645 Tab 

3) Titik pemesanan kembali untuk 

Ketoprofen 100 Mg Tab adalah 185 

Tab 
b. Antibiotik 

1) Titik pemesanan kembali untuk 

Cefixime 100 Mg Tab adalah 784 Tab 

2) Titik pemesanan kembali untuk 

Amoxicillin 500 Mg Tab adalah 145 

Tab 

3) Titik pemesanan kembali untuk 

Ciprofloxacin 500 Mg Tab adalah 586 

Tab 

c. Antiemetik 

1) Titik pemesanan kembali untuk 

Ondancentron 4 Mg Tab adalah 446 

Tab 

2) Titik pemesanan kembali untuk 

Domperidone 10 Mg Tab adalah 358 

Tab 

d. Gastristis 

1) Titik pemesanan kembali untuk 

Omeprazole 20 Mg Tab adalah 5.608 

Tab 

2) Titik pemesanan kembali untuk 

Ranitidine 150 Mg Tab adalah 1.515 

Tab 

Saran 

Perbandingan total biaya persediaan antara 

sistem yang dijalankan saat ini dengan metode 

EOQ tidaklah signifikan. Mengingat kebutuhan 

pasien terhadap obat-obatan tidak dapat 

diprediksi maka pendekatan dengan metode EOQ 

menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan 

metode EOQ hanya dapat digunakan pada jumlah 

kebutuhan yang sudah diketahui dan relatif tetap. 

Akan tetapi pihak rumah sakit masih dapat 

menggunakan pendekatan EOQ untuk tahun 

mendatang dengan terlebih dahulu membuat 

proyeksi kebutuhan obat-obatan dengan 

mengunakan data historical yang ada. Dengan 

demikian, kejadian kekosongan stok obat-obatan 

dapat dihindari di masa datang. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. PGS. 

Metode penilaian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian survei. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling. Adapun 

sampel tersebut berjumlah 85 responden, dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 79,5% faktor-faktor kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan kompensasi, sedangkan 

sisanya 20,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji F 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel gaya kepemimpinan, lingkungan kerja fisik 

dan kompensasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil 

uji t menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja fisik dan kompensasi berpengaruh  

positif dan signifikan, sedangkan variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. PGS. 

 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini peranan teknologi sudah 

banyak menggantikan peranan sumber daya 

manusia. Namun tetap saja sumber daya 

manusia selalu dibutuhkan untuk 

menggerakkan teknologi yang dimilikinya. 

Sehingga tidak heran kombinasi keduanya 

akan menghasilkan keuntungan yang 

berlimpah bagi perusahaan. Karena 

bagaimanapun canggihnya teknologi yang 

dimiliki tetap masih membutuhkan jasa 

manusia. Artinya, peranan manusia tidak 

100% tergantikan oleh teknologi apapun. 

Oleh karena itu, pihak perusahaan harus 

selalu memperhatikan sumber daya manusia 

atau karyawan yang dapat menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Secanggih apapun peralatan yang 

dimiliki perusahaan, tidak akan bisa mencapai 

tingkat produktivitas yang diharapkan jika 

peralatan tersebut tidak dioperasikan secara 

efektif dan efisien oleh sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya 

adalah gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, 

kompensasi, fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan, budaya organisasi, pendidikan, 

dan pelatihan. Gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja dan kompensasi memiliki 

peranan penting bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Gaya 

kepemimpinan merupakan faktor yang 

memiliki pengaruh besar terhadap kinerja 

karyawan karena pemimpin perusahaan harus 

mampu mengayomi dan memotivasi karyawan 

agar mampu mencapai tujuan perusahaan. 

PT. PGS merupakan perusahaan 

perdagangan alat transportasi pribadi dan 

restoran yang terletak di Jl. KH. M. Yusuf No. 

15-16, Depok, Jawa Barat. Agar perusahaan 

mampu bersaing dalam lingkungan bisnis 

maka perusahaan perlu meningkatkan kinerja 

karyawannya. Kinerja karyawan yang baik 

dapat membantu menjalankan dan mengelola 

perusahaan dengan baik dan didukung juga 

dengan   sosok   pemimpin   yang benar-benar 

mangarahkan, mengontrol, dan membimbing 

para karyawan yang bekerja di perusahaan. 

Gaya  kepemimpinan    yang    diperankan 

pemimpin sangat berpengaruh dan menentukan 

kinerja   karyawan  dalam  menjalankan 

operasional, apabila  gaya kepemimpinan 

kurang baik maka sudah dapat dipastikan 

lingkungan kerja dan hubungan antar karyawan 

tidak akan kondusif.   Selain  itu dalam 

meningkatkan  kinerja    karyawan  harus 

didukung dengan segala sesuatu yang jelas 

seperti  peraturan perusahaan  yang  jelas, 

kepemimpinan yang jelas, serta kompensasi 

yang layak maka akan mendorong semangat 

dan memotivasi para karyawan dalam bekerja. 

Tabel 1.1. Data Karyawan Keluar Dan Masuk 

PT. PGS 
Tahun Keluar Total Karyawan 

2015 17 46 

2016 19 159 

2017 54 217 

2018 88 531 

Berdasarkan latar belakang masalah 

mengenai pentingnya gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja fisik dan kompensasi, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik 

dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. PGS.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah secara simultan gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan 

kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja kerja karyawan PT. PGS? 

2. Apakah secara parsial gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PGS? 

3. Apakah secara parsial lingkungan kerja 

fisik berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. PGS? 

4. Apakah secara parsial kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PGS? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yang 

dapat peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah secara simultan 

gaya kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik dan kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di 

PT. PGS. 

2. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

PGS. 

3. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

lingkungan kerja fisik berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

PGS. 

4. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. PGS. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

Menurut Sedarmayanti (2017:11) 

Sumber daya manusia merupakan kekuatan 

daya fikir dan berkarya manusia yang masih 

tersimpan dalam diri, yang perlu digali, dibina, 

dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik- 

baiknya bagi kesejahteraan kehidupan 

manusia. Sumber daya manusia merupakan 

kemampuan potensial yang dimiliki manusia, 

yang terdiri dari kemampuan berfikir, 

berkomunikasi, bertindak dan bermoral untuk 

melaksanakan suatu kegiatan (bersifat teknis 

dan manajerial). 

2.1.1. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Kasmir (2018:191), gaya 

kepemimpinan merupakan gaya atau sikap 

seorang pemimpin dalam menghadapi atau 

memerintahkan bawahannya. Sebagai contoh 

gaya atau sikap seorang pemimpin yang 

demokratis tentu berbeda dengan gaya 

pemimpin yang otoriter. Dalam praktiknya 

gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan 

sesuai dengan kondisi organisasinya. Misal, 

untuk organisasi tertentu dibutuhkan gaya 

otoriter atau demokratis, dengan alasan 

tertentu pula. Gaya kepemimpinan atau sikap 

pemimpin ini dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

Menurut Siagian dalam Solehun 

(2016:19), kepemimpinan dapat diartikan 

sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang 

agar bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang mereka inginkan. 

Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi 

sangat penting bagi eksistensi dan kemajuan 

organisasi yang bersangkutan. Menurut 

Naawari dalam Busro (2018:220), secara 

operasional dapat dibedakan lima fungsi 

pokok kepemimpinan, yaitu: 

1. Fungsi Instruktif 

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator 

yang menentukan apa (isi perintah), 

bagaimana (cara mengerjakan perintah), 

bilamana (waktu memulai, melaksanakan 

dan melaporkan hasilnya), dan dimana 

(tempat mengerjakan perintah) agar 

keputusan dapat diwujudkan secara 

efektif, sehingga fungsi orang yang 

dipimpin hanyalah melaksanakan 

perintah. 

2. Fungsi Konsultatif 

Pemimpin dapat menggunakan fungsi 

konsultatif sabagai kominikasi dua arah. 

Hal tersebut digunakan manakala 

pemimpin dalam usaha menetapkan 

keputusan yang memerlukan bahan 

pertimbangan dan berkonsultasi dengan 

orang-orang yang dipimpinnya. 

3. Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi partisipasi, 

pemimpin berusaha mengaktifkan orang- 

orang yang dipimpinnya, baik dalam 

pengambilan keputusan maupun dalam 

melaksanakannya. Setiap anggota 

kelompok memperoleh kesempatan yang 

sama untuk berpartisipasi dalam 

melaksanakan kegiatan yang dijabarkan 

dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan 

posisi masing-masing. 

4. Fungsi delegasi 

Dalam menjalankan fungsi delegasi, 

pemimpin memberikan pelimpahan 

wewenang membuat atau menetapkan 

keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya 
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adalah kepercayaan seorang pemimpin 

kepada orang yang diberi kepercayaan 

untuk pelimpahan wewenang dengan 

melaksanakannya secara bertanggung 

jawab. Fungsi pendelegasian ini harus 

diwujudkan karena kemajuan dan 

perkembangan kelompok tidak mungkin 

diwujudkan oleh seorang pemimpin 

seorang diri. 

5. Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa 

kepemimpinan yang efektif harus mampu 

mengatur aktivitas anggotanya secara 

terarah dan dalam koordinasi yang efektif, 

sehingga memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal. Dalam 

melaksanakan fungsi pengendalian, 

pemimpin dapat mewujudkan melalui 

kegiatan bimbingan, pengarahan, 

koordinasi dan pengawasan. 

 
2.1.2. Lingkungan Kerja Fisik 

Siagian (2014:57) menyatakan bahwa 

secara garis besar, lingkungan kerja terdapat 

dua jenis yaitu lingkungan kerja fisik dan 

lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja 

fisik dipilih karena peneliti ingin mengetahui 

apakah lingkungan kerja fisik yang ada dapat 

mengetahui kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar 

tempat kerja dan dapat mempengaruhi 

karyawan. Ada beberapa kondisi fisik dari 

tempat kerja yang baik, yaitu: 

a. Bangunan tempat kerja di samping 

menarik untuk dipandang juga dibangun 

dengan pertimbangan keselamatan kerja. 

b. Tersedianya peralatan kerja yang 

memadai. 

c. Tersedianya tempat istirahat untuk 

melepas lelah, seperti kafetaria baik dalam 

lingkungan perusahaan atau sekitarnya 

yang mudah dicapai karyawan. 

d. Tersedianya sarana angkutan, baik yang 

diperuntukkan karyawan maupun 

angkutan umum yang nyaman, murah dan 

mudah diperoleh. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik 

merupakan keadaan berbentuk fisik yang 

mencakup setiap hal dari fasilitas organisasi 

yang dapat memepengaruhi karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan atau efektivitas. 

 
2.1.3. Kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa yang 

diberikan perusahaan kepada karyawannya, 

baik yang bersifat keuangan maupun non- 

keuangan (Kasmir, 2018:233). Artinya, 

perusahaan akan memberikan balas jasa kepada 

seluruh karyawan yang terlibat didalamnya. 

Balas jasa yang diberikan merupakan kewajiban 

perusahaan atas jerih payah yang diberikan 

kepada perusahaan selama bekerja. Sementara 

itu, bagi karyawan kompensasi adalah hak 

karyawan atas beban dan tanggung jawab yang 

diberikan kepada perusahaan. Jadi, kompensasi 

bagi perusahaan adalah sebagai kewajiban yang 

wajib diberikan, sedangkan bagi karyawan 

adalah hak yang harus diterimanya. 

Kebijakan aturan pemberian kompensasi 

oleh tiap-tiap perusahan relatif sama. Hanya 

yang membedakan banyaknya jenis 

kompensasi yang diberikan serta besarnya 

penentuan kompensasi untuk tiap jenis 

kompensasinya. Dasar penentuan jenis dan 

besarnya kompensasi yang diterima dilakukan 

dengan berbagai pertimbangan, misalnya 

pendidikan, jabatan, kinerja atau lamanya 

bekerja 

Pada umumnya, kompensasi yang adil 

akan memberikan banyak keuntungan bagi 

karyawan. Artinya, perusahaan memberikan 

kompensasi yang layak bagi seluruh 

karyawannya. Keuntungan juga akan diperoleh 

oleh pihak manajemen dengan adanya 

pemberian kompensasi, salah satunya 

tercapainya tujuan perusahaan. 

 
2.1.4. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah sesuatu yang ditampilkan 

oleh seseorang atau suatu proses yang 

berkaitan dengan tugas kerja yang ditetapkan. 

Kinerja bukan ujung terakhir dari serangkaian 

sebuah proses kerja tetapi tampilan 

keseluruhan yang dimulai dari unsur kegiatan 

input, proses, output, dan bahkan outcome. 

Ukuran kinerja pada dasarnya adalah kualitas. 

Unsur nilai kualitasnya bisa meliputi aspek 

keefektifan, efisiensi, kecermatan (accuracy), 
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keawetan (durable), kecocokan (relevance), 

mengesankan (impressive), pemenuhan 

terhadap standar, dan lain-lainnya (Amir, 

2015:5). 

Kinerja adalah konsep yang sangat 

abstrak dan memerlukan pendefinisian tertentu 

dengan menyebutkan atributnya secara rinci 

dan lengkap. Yang menjadi masalah adalah 

bahwa konsep kinerja lebih banyak bersifat 

kontekstual, padahal setiap konteks 

mempunyai indikator yang berbeda-beda. 

Sehubungan dengan itu, untuk mendefinisikan 

sebuah kinerja diperlukan konteks tertentu. 

Misalnya karyawan, kelompok kerja, 

perusahaan, komputer, transportasi, dan 

seterusnya. Tanpa konteks tersebut, kinerja 

hanya akan bermakna sederhana, yakni sebuah 

tampilan tentang sesuatu atau seseorang. Bila 

ingin menguraikan sebuah konsep secara utuh, 

maka kita perlu memberikan konteksnya. 

Misalnya, kinerja karyawan, kinerja kelompok 

kerja, kinerja perusahaan, kinerja transportasi, 

kinerja computer dan seterusnya (Amir, 

2015:81). 

Sehubungan dengan batasan dan 

konstruk kinerja seperti yang disampaikan oleh 

sejumlah pakar manajemen, dapat disebutkan 

bahwa terdapat sejumlah atribut pokok dalam 

istilah kinerja, yaitu: 

a. Perilaku atau pekerjaan, 

b. Keterkaitannya dengan tujuan organisasi, 

c. Kandungan nilai kebermaknaan bagi 

organisasi, dan 

d. Berdimensi input, proses, output dan 

outcome. 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

Di bawah ini adalah gambaran 

kerangka konseptual yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
 

 
2.3. Hipotesis 

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta 

kerangka pemikiran yang telah peneliti 

sampaikan di atas, maka hipotesis penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho : βi = 0, berarti secara simultan 

gaya kepemimpinan, lingkungan kerja fisik 

dan kompensasi tidak berpengaruh  
terhadap kinerja karyawan PT. PGS. 

H1 : βi ≠ 0, berarti secara simultan 

gaya kepemimpinan, lingkungan kerja fisik 

dan kompensasi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan PT. PGS. 

2. Hipotesis 2 

Ho : β1 = 0,    berarti     secara   parsial 

gaya kepemimpinan tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan PT. PGS. 

H1 : β1 ≠ 0,    berarti    secara     parsial 

gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan PT. PGS. 

3. Hipotesis 3 

Ho : β2 = 0, berarti secara parsial 

lingkungan kerja fisik tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan PT. PGS. 

H1 : β2 ≠ 0, berarti secara parsial 

lingkungan kerja fisik  berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan PT. PGS. 

4. Hipotesis 4 

Ho : β3 = 0, berarti secara parsial 

kompensasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan PT. PGS. 

H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial 

kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan PT. PGS. 

 
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. PGS 
pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Juli 2019. 

 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  

survei yaitu penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk 

mewakili seluruh populasi. Metode survei 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 
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tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara 

terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2016:6). 

 
3.3. Populasi dan Sampel 

Banyak ahli menjelaskan pengertian 

tentang populasi. Salah satunya Andriani 

(2017:4.3) mengatakan bahwa : 

“Populasi adalah himpunan yang lengkap dari 

satuan individu yang karakteristiknya ingin 

kita ketahui. Banyaknya individu atau elemen 

yang merupakan anggota populasi disebut 

sebagai ukuran populasi dan disimbolkan 

dengan N. Berdasarkan jumlah anggotanya, 

populasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, 

yakni populasi terbatas dan populasi tidak 

terbatas. Suatu populasi dikatakan terbatas 

apabila jumlah anggota populai tersebut 

diketahui dengan pasti”. 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah para karyawan PT. PGS. Jumlah 

karyawan berdasarkan informasi dari pihak 

perusahaan PT. PGS mencapai 531. Oleh 

sebab itu, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan angka 531 sebagai populasi 

penelitian. 

Sejalan dengan pengertian populasi, 

banyak juga ahli yang mendefinisikan 

pengertian tentang sampel. Andriani 

(2017:4.4) mengatakan bahwa : 

”Sampel adalah sebagian anggota populasi 

yang memberikan keterangan atau data yang 

diperlukan dalam suatu penelitian. Sampel 

(disimbolkan dengan n) selalu mempunyai 

ukuran yang kecil atau sangat kecil jika 

dibandingkan dengan ukuran populasi.” 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

diteliti. Hal ini berarti bahwa sampel 

mewakili populasi. Guna  menentukan 

jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini, 

peneliti mengambil sampel dengan 

menggunakan Rumus Slovin, sebagai 

berikut: 

 

 
Keterangan : 

n = ukuran sampel minimal 

N = ukuran populasi 

d = toleransi kesalahan (sampling error) 

Sumber : Suliyanto (2018:187) 
 

Dengan demikian maka jumlah sampel 

yang diambil sebanyak: 
 

n = 531 / 1 + (531 x 0,1)2 

= 84,15 (dibulatkan menjadi 85 responden) 

 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data sebenarnya 

dapat dilakukan dengan beberapa cara.  

Andriani (2017:5.3) menyatakan bahwa : 

“Dalam dunia penelitian dikenal dua jenis 

data, yaitu data primer dan sekunder. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti dan biasa dikumpulkan 

menggunakan metode survei, observasi, 

eksperimen ataupun dokumentasi. Sedangkan 

data sekunder merupakan data yang tidak 

dikumpulkan peneliti secara langsung 

melainkan diambil dari berbagai dokumen cetak 

ataupun elektronik. Data sensus merupakan 

salah satu contoh data sekunder yang biasa kita 

jumpai.” 

Adapun teknik pengumpulan data adalah: 

1. Kuesioner (Angket) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang 

efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden. 

Peneliti dapat menggunakan kuesioner 

untuk memperoleh data yang  terkait 

dengan pemikiran, perasaan, sikap, 

kepercayaan, nilai, persepsi, dan perilaku 

responden. 

2. Observasi (Pengamatan) 

Teknik pengumpulan data lainnya yang 

digunakan adalah observasi. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengamati berbagai 

obyek tanpa melakukan komunikasi secara 

langsung. Teknik ini peneliti gunakan saat 

peneliti hendak mengetahui tentang 

perilaku responden, proses kerja, gejala 

yang muncul atas perilaku responden dan 

lain sebagainya. 
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3.4.1. Statistical Product and Service 

Solutions (SPSS) 

SPSS merupakan salah satu software 

yang dapat digunakan untuk membantu 

pengolahan, perhitungan dan analisis data 

secara statistic (Sujarweni, 2016:32). SPSS 

mengalami perkembangan dari versi 6.0 

hingga versi 25 IBM dan mungkin masih akan 

terus berkembang lagi. 

Menurut Purnomo (2016:21), SPSS 

adalah sebuah program komputer yang 

digunakan untuk membuat analisis statistika. 

SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) versi pertama dirilis pada tahun 

1968, diciptakan oleh Norman Nie, seorang 

lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford 

University, yang sekarang menjadi Profesor 

Peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan 

Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of 

Chicago. 

Semula SPSS hanya digunakan untuk 

ilmu sosial saja, tetapi perkembangan 

berikutnya digunakan untuk berbagai ilmu. 

SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti 

kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, 

peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan 

sebagainya. Selain analisis statistika, 

manajemen data (seleksi kasus, penajaman file, 

pembuatan data turunan) dan dokumentasi data 

(kamus meta-data ikut dimasukkan bersama 

data) juga merupakan fitur-fitur dari software 

dasar SPSS. 
 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah maupun hipotesis 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah 

sehingga bisa diambil kesimpulan sesuai 

dengan jenis uji yang akan digunakan 

nantinya. Pada akhir kesimpulan itulah 

nantinya akan diketahui bagaimana pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini. 

 
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

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 

heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yang 

meliputi hasil regresi, uji simultan, koefisien 

determinasi, uji parsial serta pengaruh 

dominan. 

 

4.1.1. Uji Kualitas Data 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan valid dan 

reliabel atau tidak. Sebab kebenaran data yang 

diperoleh akan sangat menentukan kualitas 

hasil penelitian. 

Tabel 4.1. Uji Validitas Gaya Kepemimpinan 
 

NO INDIKATOR P Corrected Item-Total Correlation SIMPULAN 

1 Komunikasi P1 0,450 Valid 

P2 0,409 Valid 

2 Contoh yang baik P3 0,782 Valid 

P4 0,461 Valid 

3 Mengembangkan Kreativitas P5 0,780 Valid 

P6 0,669 Valid 

4 Mengembangkan Potensi P7 0,626 Valid 

P8 0,635 Valid 

5 Motivasi P9 0,798 Valid 

P10 0,658 Valid 

6 Memahami Kebutuhan P11 0,778 Valid 

P12 0,696 Valid 

7 Saling Menghargai dan 

Tenggang Rasa 

P13 0,618 Valid 

P14 0,544 Valid 

8 Perhatian Secara Pribadi P15 0,544 Valid 

P16 0,482 Valid 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam 

kolom Corrected Item Total Correlation 

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan 

tentang gaya kepemimpinan dinyatakan valid 

dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya. 

 

 
Tabel 4.2. Uji Validitas Lingkungan Kerja Fisik 

 

NO INDIKATOR P Corrected Item-Total Correlation SIMPULAN 

1 Bangunan tempat kerja P17 0,544 Valid 

P18 0,540 Valid 

2 Peralatan kerja yang 

memadai 

P19 0,312 Valid 

P20 0,666 Valid 

3 Fasilitas P21 0,571 Valid 

P22 0,537 Valid 

4 Tersedianya sarana 

angkutan 

P23 0,729 Valid 

P24 0,741 Valid 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam 

kolom Corrected Item Total Correlation 

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan 

tentang lingkungan kerja fisik dinyatakan 

valid dan dapat digunakan untuk uji 

selanjutnya. 
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Tabel 4.3. Uji Validitas Kompensasi 

 

NO INDIKATOR P Corrected Item-Total Correlation SIMPULAN 

1 Pendidikan P25 0,664 Valid 

P26 0,482 Valid 

2 Pengalaman P27 0,748 Valid 

P28 0,480 Valid 

3 Beban pekerjaan dan 

tanggung jawab 

P29 0,508 Valid 

P30 0,330 Valid 

4 Jabatan P31 0,756 Valid 

P32 0,824 Valid 

5 Jenjang kepangkatan atau 

golongan 

P33 0,704 Valid 

P34 0,774 Valid 

6 Prestasi kerja P35 0,769 Valid 

P36 0,664 Valid 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam 

kolom Corrected Item Total Correlation 

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan 

tentang kompensasi dinyatakan valid dan 

dapat digunakan untuk uji selanjutnya. 

Tabel 4.4. Uji Validitas Kinerja Karyawan 
 

NO INDIKATOR P Corrected Item-Total Correlation SIMPULAN 

1 Target Penjualan P37 0,387 Valid 

P38 0,610 Valid 

2 Selesai kerja tepat waktu P39 0,641 Valid 

P40 0,507 Valid 

3 Inovasi menyelesaikan 

pekerjaan 

P41 0,477 Valid 

P42 0,589 Valid 

4 Kreatifitas menyelesaikan 

pekerjaan 

P43 0,488 Valid 

P44 0,615 Valid 

5 Meminimalkan kesalahan 

dalam pekerjaan 

P45 0,314 Valid 

P46 0,589 Valid 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom 

Corrected Item Total Correlation diatas 0,3 

sehingga semua item pernyataan tentang 

kinerja karyawan 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 
 

NO VARIABEL Cronbach ɑ SIMPULAN KETERANGAN 

1 Gaya Kepemimpinan 0,919 Reliabel Karena Cronbach ɑ > 0,6 

2 Lingkungan Kerja Fisik 0,839 Reliabel Karena Cronbach ɑ > 0,6 

3 Kompensasi 0,910 Reliabel Karena Cronbach ɑ > 0,6 

4 Kinerja Karyawan 0,832 Reliabel Karena Cronbach ɑ > 0,6 

Semua nilai cronbach  diatas 0,6 

sehingga semua item pernyataan dinyatakan 

reliabel. 

 
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 4.1. Uji Normalitas 

Grafik di atas memperlihatkan bahwa 

variabel berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan oleh gambar histogram yang tidak 

miring ke kanan maupun ke kiri sehingga 

model regresi layak digunakan untuk 

memprediksi keputusan pembelian. 

Tabel 4.6. Uji Multikolinieritas 
 

 
VARIABEL 

COLLINEARIT Y STATISTICS 

TOLERANCE VIF 

HASIL SIMPULAN HASIL SIMPULAN 

Gaya Kepemimpinan 0,152 > 0,1 6,561 < 10 

Lingkungan Kerja Fisik 0,146 > 0,1 6,831 < 10 

Kompensasi 0,362 > 0,1 2,759 < 10 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai tolerance variabel independen yang ada 

diatas 0,1 serta nilai VIF-nya dibawah 10 

yang berarti bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas antara variabel yang satu 

dengan variabel lainnya. 

Uji selanjutnya yaitu Uji 

Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada 

gambar. 
 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas Grafik 

Scatterplot di atas memperlihatkan 
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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 

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). 

Tabel 4.7. Persamaan Regresi 
 

 

Melihat nilai Unstandardized Coeffici- 

ents Beta di atas, maka dapat ditentukan 

persamaan regresi linier bergandanya, sebagai 

berikut: 

 

Y = 11,278 + 0,058X1 + 0,275X2 + 0,356X3 

Yang berarti bahwa: 

a. Konstanta sebesar 11,275 yang berarti 

jika variabel gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja fisik dan kompensasi 

dianggap nol maka variabel kinerja 

karyawan hanya sebesar 11,275. 

b. Koefisien regresi variabel gaya 

kepemimpinan diperoleh nilai sebesar 

0,058 yang berarti jika variabel gaya 

kepemimpinan mengalami kenaikan satu 

satuan sementara variabel lingkungan 

kerja fisik dan kompensasi diasumsikan 

tetap maka kinerja karyawan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,058 

satuan. 

c. Koefisien regresi variabel lingkungan 

kerja diperoleh nilai sebesar 0,275 yang 

berarti jika variabel lingkungan kerja fisik 

mengalami kenaikan satu satuan 

sementara variabel gaya kepemimpinan 

dan kompensasi diasumsikan tetap maka 

kinerja karyawan juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,275 satuan. 

d. Koefisien regresi variabel kompensasi 

diperoleh nilai sebesar 0,356 yang berarti 

bahwa jika variabel kompensasi 

mengalami kenaikan satu satuan sementara 

variabel gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja fisik diasumsikan tetap 

maka kinerja karyawan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,356 satuan. 

Tabel 4.8. Hasil Uji F 
 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F 

yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah 

sebesar 109,293. Sementara itu nilai F hitung 

yang dilihat pada Tabel nilai-nilai utnuk 

distribusi F adalah 2,720. Dengan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung = 

109,293 > dari Ftabel = 2,720. Ini berarti bahwa 

variabel independen yang terdiri dari gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di PT. PGS. 

Tabel 4.9. Koefisien Determinasi 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Square adalah 0,795 atau 79,5%. Ini 

berarti bahwa variabel independen berupa gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan 

kompensasi secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen kinerja 

karyawan PT. PGS sebesar 79,5% sedangkan 

sisanya sebesar 20,5% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini, misalnya motivasi kerja, 

pelatihan, orientasi pemimpin dan lain 

sebagainya. 
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Tabel 4.10. Hasil Uji t 
 

VARIABEL 
t Sig. 

KESIMPULAN               HASIL ɑ = 5% 

Gaya Kepemimpinan 0,870 < 1,989 0,387 > 0,05 Tidak berpengaruh signifikan 

Lingkungan Kerja Fisik 2,166 > 1,989 0,033 < 0,05 Berpengaruh signifikan 

Kompensasi 6,808 > 1,989 0,000 < 0,05 Berpengaruh signifikan 

Guna menentukan H0 maupun H1 yang 

ditolak atau diterima maka nilai thitung di atas 

dapat dibandingkan dengan nilai ttabel pada 

tingkat signifikansi 5% (ɑ = 0,05). Nilai ttabel 

pada tingkat signifikansi 5% (ɑ = 0,05) adalah 

1,989. Dengan membandingkan thitung dan ttabel 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Secara parsial gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. PGS 

karena thitung (0,870) < ttabel (1,989) serta 

nilai signifikannya di atas 0,05. 

b. Secara parsial lingkungan kerja fisik 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. PGS 

karena thitung (2,166) > ttabel (1,989) serta 

nilai signifikansinya di bawah 0,05. 

c. Secara parsial kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PGS karena thitung (6,808) > 

ttabel (1,989) 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 independen yang mempunyai 

nilai Standaridized Coefficient Beta paling 

besar adalah variabel kompensasi 0,559 yang 

berarti bahwa variabel kompensasi merupakan 

variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PT. PGS. 

4.2. Pembahasan 

Sesuai dengan latar belakang yang telah 

disampaikan diawal, dimana sampai saat ini 

masih ditemui masalah pada PT. PGS 

khususnya mengenai kinerja karyawan 

sehingga perlu dilakukan penelitian 

diantaranya dengan menggunakan variabel 

gaya kepemimpinan, lingkungan kerja fisik 

dan kompensasi maka permasalahan tersebut 

setidaknya mulailah terjawab. Dari ketiga 

variabel independen yang digunakan, terdapat 

dua variabel berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. PGS yaitu lingkungan 

kerja fisik dan kompensasi. Sedangkan variabel 

independen lainnya yaitu gaya kepemimpinan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PGS. 

Tidak berpengaruhnya variabel gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

PGS kemungkinan besar disebabkan karena 

umumnya karyawan lebih memperhatikan 

variabel lainnya dibandingkan variabel gaya 

kepemimpinan. Bagi sebagian karyawan PT. 

PGS, gaya kepemimpinan tidaklah penting. 

Bagi mereka jauh lebih penting kompensasi 

yang diberikan perusahaan. Oleh sebab itu 

kompensasi merupakan variabel yang paling 

dominan mempengaruhi kinerja karyawan di 

PT. PGS. 

Hal ini memang sering terjadi, dimana 

pada umumnya kinerja karyawan akan 

semakin tinggi ketika karyawan merasa 

lingkungan kerja yang nyaman dan 

kompensasi yang sesuai khususnya di PT. 

PGS.. 

Jika dibandingkan dengan berbagai 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, tentunya hal ini akan lebih 

menguatkan penelitian-penelitian tersebut 

dimana selain karena faktor loyalitas karyawan, 

faktor lain yang menentukan kinerja karyawan 

adalah gaya kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik dan kompensasi. 

Jika dilihat dari demografi responden 

menunjukkan bahwa karyawan di PT. PGS 

dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan perempuan. Ini semakin 

memperkuat hasil penelitian. Mengapa 

demikian? Karena biasanya kaum  laki-laki 

tidak akan sedetail kaum perempuan dalam hal 

gaya kepemimpinan saat bekerja di suatu 

perusahaan, dalam hal ini PT. PGS. Sebagian 

besar laki-laki lebih mementingkan lingkungan 

kerja yang nyaman dan kompensasi yang sesuai 

dengan kinerjanya. 

Disisi lain, jika dilihat dari demografi 

karyawan PT. PGS dimana sebagian besar 

karyawan PT. PGS memiliki tingkat 

penghasilan antara < Rp. 2.000.000. Tanpa 
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bermaksud meremehkan para karyawan, ini 

berarti bahwa sebagian karyawan PT. PGS 

adalah karyawan dengan penghasilan dibawah 

UMR dimana biasanya bagi mereka gaya 

kepemimpinan bukanlah sesuatu yang penting. 

Melainkan lingkungan kerja yang nyaman dan 

kompensasi yang sesuai yang mereka cari 

dalam bekerja agar menghasilkan kinerja yang 

semakin tinggi. 

Dengan melihat uraian di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa tingginya gaya 

kepemimpinan tidak secara otomatis akan 

meningkatkan kinerja karyawan di PT. PGS. 

Ada titik tertentu dimana gaya kepemimpinan 

akan mempengaruhi kinerja karyawan namun 

jika ada titik tertentu dimana gaya 

kepemimpinan tidak akan mempengaruhi 

kinerja karyawan. Oleh sebab itu sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang retail, PT. 

PGS harus mampu menganalisa dan melihat 

hal tersebut dengan baik. 

 
 

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 simultan, gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja fisik dan kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PGS. 

2. Secara parsial gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PGS. 

3. Secara parsial lingkungan kerja fisik 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PGS. 

4. Secara parsial kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

PGS. 

 
5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti ingin menyampaikan saran yang 

kiranya bermanfaat yang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan pada PT. PGS, 

sebagai berikut: 

1. Secara simultan gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja fisik dan kompensasi 

apabila dikembangkan lagi untuk variabel 

tersebut akan meningkatkan kinerja 

karyawan PT. PGS. 

2. Dalam penelitian ini variabel lingkungan 

kerja fisik harus dipertahankan dan 

dikembangkan untuk meningkatkan 

suasana lingkungan kerja yang baik dalam 

membantu meningkatkan kinerja karyawan 

terutama dalam hal ketersediaan fasilitas di 

tempat kerja. 

3. Diharapkan PT. PGS dapat 

mempertahankan kinerja karyawannya 

karena variabel kompensasi memiliki 

kontribusi lebih atau memiliki dominan 

yang lebih besar dari pada variabel gaya 

kepemimpinan dan variabel lingkungan 

kerja fisik, maka perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dengan 

baik melalui pemberian bonus kepada 

karyawan serta promosi jabatan atas kinerja 

dari seorang karyawan. Hal ini akan 

membuat karyawan termotivasi untuk lebih 

giat dalam tugasnya. 

4. Dalam penelitian ini variabel gaya 

kepemimpinan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Pimpinan perlu 

meningkatkan peran dari seorang 

pemimpin dalam meningkatkan kinerja 

karyawan PT. PGS dengan cara 

mengembangkan semangat kebersamaan 

dan memotivasi pengikutnya untuk bekerja 

keras. 

5. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti 

mengharapkan untuk dapat 

mengembangkan ruang lingkup variabel 

lainnya terkait kinerja karyawan seperti 

pemberian reward, punishment,  dan 

budaya kerja. Karena keterbatasan waktu 

peneliti belum mampu mengembangkan 

variabel tersebut. 
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ABSTRAK 

Arus reformasi membawa pengaruh perubahan pada sistem politik, sosial dan kemasyarakatan 

yang telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Era 

Otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di 

daerah, dimana kondisi pembangun daerah saat sekarang masih sangat beragam karena 

deferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi 

spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antara 

daerah. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis rasio-rasio perbandingan kinerja 

pengelolaan APBD antara Kota Depok dan Kota Bogor. Data yang digunakan adalah Laporan 

Realisasi APBD tahun anggaran 2013-2014. Untuk mengukur kinerja menggunakan alat analisis 

yaitu analisis selisih anggaran, dan analisis rasio keuangan pada APBD seperti rasio 

kemandirian, desentralisasi fiskal, efektifitas, aktivitas, efisiensi dan pertumbuhan. 

Hasil penelitian menunjukan kinerja kota Bogor Lebih baik dibandingkan dengan Kota Depok 

dilihat dari analisis selisih anggaran, tingkat kemandirian Kota Depok lebih baik dibandingkan 

Kota Bogor, Kedua Kota dalam rasio tingkat desentralisasi fiskal yang sama, Kota Depok lebih 

efektif dibandingkan Kota Bogor, dari rasio aktivitas menunjukan kedua kota lebih 

mengoptimalkan untuk belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan, dari efisiensi 

menunjukan kedua kota kurang efisien dalam pengelolaan keuangan daerah dan dari 

pertumbuhan kedua kota menunjukan pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan Kota 

Depok lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bogor. 

 

 
Kata kunci : pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan 
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1. LatarBelakang 

Arus reformasi membawa 

pengaruh perubahan pada sistem politik, 

sosial dan kemasyarakatan yang telah 

menimbulkan tuntutan yang beragam 

terhadap pengelolaan pemerintah yang 

baik. Era Otonomi daerah seperti 

sekarang ini terjadi perubahan yang 

signifikan terhadap pembangunan di 

daerah, dimana kondisi pembangun 

daerah saat sekarang masih sangat 

beragam karena deferensiasi kapasitas 

perekonomian yang diindikasikan dari 

adanya kesenjangan ekonomi spasial 

antar daerah sebagai refleksi dari 

keberadaan sumber daya produktif yang 

berbeda antara daerah. 

Ketimpangan sosial ekonomi 

akibat dari terbatasnya akses kelompok 

masyarakat terhadap faktor produksi 

yang menyebabkan produktivitas rendah 

dan selanjutnya berdampak pada tingkat 

kesejahteraan yang rendah (miskin). 

Laporan keuangan merupakan output 

dari sistem akuntansi yang bermanfaat 

untuk pemberian informasi bagi pihak- 

pihak yang akan menjadikan informasi 

keuangan tersebut sebagai dasar 

pembuatan keputusan. Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 

Mahmudi (2016:154) Sama halnya 

dengan pemerintah pusat, laporan 

keuangan untuk lingkup pemerintah 

daerah meliputi laporan keuangan  

satuan kerja perangkat daerah dan 

laporan konsolidasi dari seluruh laporan 

keuangan SKPD yang disusun dalam 

bentuk Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD). Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi : 

a. Neraca Pemerintah Daerah 

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

c. Laporan Operasional (LO) 

d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih ( Laporan perubahan SAL) 
e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

f. Laporan Arus Kas (LAK) 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan 

(CALK) 

 

Otonomi Daerah berdampak 

pada pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah harus 

dikelola secara ekonomis, efisien, 

efektif, transparansi, akuntanbilitas 

untuk mendorong pertumbuhan daerah. 

APBD adalah Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah yang merupakan 

inti dari akuntansi keuangan pemerintah 

daerah. Oleh karena itu kedudukan 

APBD dalam penatausahaan keuangan 

dan akuntansi pemerintah daerah 

sangatlah penting. Ketentuan mengenai 

penyusunan dan penetapan  APBD 

dalam UU No 17 tahun 2003 meliputi 

penegasan tujuan dan fungsi 

penganggaran pemerintah, penegasan 

peran DPRD dan pemerintah dalam 

proses penyusunan dan penetapan 

anggaran, penyatuan anggaran dan 

penggunaan kerangka pengeluaran 

jangka menengah dalam penyusunan 

anggaran, sehubungan dengan itu dalam 

UU No 17 tahun 2003 di sebutkan 

bahwa belanja daerah dirinci sampai 

dengan unit organisasi, fungsi, program, 

kegiatan dan jenis belanja. 

APBD sebagai dasar pengelolaan 

keuangan daerah dalam masa 1 ( satu ) 

tahun anggaran dapat memberikan 

gambaran mengenai kemampuan Pemda 

dalam membiayai pelaksanaan tugas- 

tugas Pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan sosial masyarakat. Kinerja 

pada umumnya adalah gambaran 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi. Untuk menganalisis 
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kinerja keuangan daerah perlu juga 

menganalisis selisih anggaran, tingkat 

desentralisasi, efektivitas, aktivitas, 

efisiensi dan pertumbuhan untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang kinerja keuangan. Analisis rasio 

keuangan pada APBD dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dari 

satu periode dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan-kecenderungan yang 

terjadi. 

Rasio keuangan yang dimiliki 

oleh Pemda tertentu dapat dibandingkan 

dengan rasio keuangan daerah lain yang 

terdekat ataupun yang potensi daerahnya 

relatif sama untuk melihat bagaimana 

posisi rasio keuangan pemda tersebut 

terhadap pemda lainnya (Halim, 

2014:232). Analisis terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan penting untuk 

menilai keberhasilan pemerintah daerah 

dan meningkatkan kinerja dalam 

pengelolaan keuangan . 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: (1) 

Apakah persentase kinerja Kota Depok 

lebih tinggi dari pada kota Bogor jika 

lihat dari analisis varians anggaran? (2) 

Apakah persentase Rasio kemandirian 

Kota Depok lebih tinggi dari pada kota 

Bogor? (3) Apakah persentase Rasio 

desentralisasi fiskal Kota Depok lebih 

tinggi dari pada kota Bogor? (4) Apakah 

persentase Tingkat efektifitas Kota 

Depok lebih tinggi dari pada kota 

Bogor? (5) Apakah persentase Rasio 

Aktivitas Kota Depok lebih tinggi dari 

pada kota Bogor? (6) Apakah persentase 

Rasio Efisiensi Kota Depok lebih tinggi 

dari pada kota Bogor? dan (7) Apakah 

persentase Rasio pertumbuhan Kota 

Depok lebih tinggi dari pada kota 

Bogor? 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagi berikut: (1) Untuk 

mengetahui persentase kinerja Kota 

Depok apakah lebih tinggi dari pada 

Kota Bogor jika lihat dari analisis 

varians anggaran (2) Untuk mengetahui 

persentase Rasio kemandirian Kota 

Depok apakah lebih tinggi dari pada 

Kota Bogor. (3) Untuk mengetahui 

persentase Rasio desentralisasi fiskal 

Kota Depok apakah lebih tinggi dari 

pada Kota Bogor. (4) Untuk mengetahui 

persentase Tingkat efektifitas Kota 

Depok apakah lebih tinggi dari pada 

Kota Bogor. (5) Untuk mengetahui 

Rasio Aktivitas Kota Depok apakah 

lebih tinggi dari pada Kota Bogor. (6) 

Untuk mengetahui Rasio Efisiensi Kota 

Depok apakah lebih tinggi dari pada 

Kota Bogor. Dan (7) Untuk mengetahui 

Rasio pertumbuhan Kota Depok apakah 

lebih tinggi dari pada kota Bogor . 

 

3. Kerangka Teoritis 

Akuntansi Sektor Publik 

Menurut Mahmudi (2006:22) 

Akuntansi sektor publik adalah 

merupakan praktik akuntansi yang 

berlaku dala organisasi sektor publik 

yang dalam beberapa hal berbeda 

dengan akuntansi pada organisasi bisnis 

maupun sektor sosial/nirlaba. 

APBD 

Anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) adalah rencana 

keuangan pemerintah daerah dalam 

rangka melaksanakan kewenangannya 

selama satu tahun anggaran (Mahsun, 

2006:146). 
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Metoda Pencatatan Akuntansi Sektor 

Publik 

Menurut Mahmudi (2016:126) 

terdapat beberapa metode atau teknik 

pencatatan akuntansi yang dikenal atau 

biasa dipraktikan dalam akuntansi sektor 

publik, yaitu : 

1. Akuntansi anggaran (budgetary 

accounting). 
2. Akuntansi kas (cash accounting). 

3. Akuntansi akrual (accrual 

accounting). 

4. Akuntansi komitmen (commitment 

accounting). 

5. Akuntansi dana (fund accounting). 

Kinerja Keuangan daerah 

Menurut Sedarmayanti (2003:64) 

kinerja (performance) diartikan sebagai 

hasil seorang pekerja, sebuah proses 

manajemen atau suatu organisasi secara 

keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut 

harus dapat diukur dengan diabndingkan 

dengan standar yang telah ditentukan. 

Menurut Mardiasmo (2009:121) sistem 

pengukurankinerja sektor publik adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu manajer publik menilai 

pencapaian suatu strategi melalui alat 

ukur finansial dan nonfinasial. 

Penilaian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja merupakan 

suatu alat untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas (James B. Pai) tujuan 

organisasi dan dalam memenuhi standar 

prilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya agar dapat mencapai hasil 

yang dinginkan(Wittaker dalam Bastian, 

2001:121). 

Analisis Selisih ( varians) 

Analisis selisih anggaran adalah 

teknik pengukuran kinerja organisasi 

yang di lakukan dengan cara 

membandingkan antara anggaran dan 

realisasinya sehingga dapat diketahui 

apakah terjadi selisih underspending 

atau overspending ( Mahsun, 2006:151). 

Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah 

Rasio kemandirian juga 

menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam membangun daerah. 

Semakin tinggi rasio kemandirian, 

semakin tinggi partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak dan retribusi 

daerah yang merupakan komponen 

utama PAD. Semakin tinggi masyarakat 

membayar pajak dan restribusi daerah 

menggambarkan bahwa tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang semakin 

tinggi (Halim, 2014:233). 

Rasio Derajat Desentralisasi fiskal 

Derajat desentralisasi dihitung 

berdasarkan perbandingan antara jumlah 

pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

total penerimaan daerah, Rasio ini 

menujukan derajat kontribsi PAD 

Terhadap penerimaan daerah. Semakin 

tinggi kontribusi PAD, maka semakin 

tinggi kemampuan pemerintah daerah 

dalam penyelenggaraan desentralisasi 

(Mahmudi, 2016:169). 

Rasio Efektivitas Pendapatan 

Rasio ini untuk mengukur 

kemampuan Pemerintah dalam 

memobilisasi penerimaan pendapatan 

sesuai dengan yang di targetkan. Rasio 

efektivitaas dihitungan dengan cara 

membandingkan realisasi pendapatan 

dengan target penerimaan pendapatan 
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yang di anggarkan (Mahmudi, 

2016:170) 

Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan 

bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada 

belanja pembangunan secara optimal. 

Semakin tinggi presentase dana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin maka 

presentase dana yang dialokasikan untuk 

belanja investasi (belanja pembangunan) 

yang di gunakan untuk menyediakan 

saran dan prasarana ekonomi 

masyarakat cenderung semakin kecil 

(Halim, 2014:236). 

Rasio Efisiensi 

Efisiensi merupakan 

perbandingan antara output dengan 

input, untuk mengukur tingkat efisiensi 

dalam mengelola keuangan dengan 

melihat perbandingan antara realisasi 

anggaran pendapatan dengan realisasi 

anggaran belanja. output merupakan 

realisasi biaya untuk memperoleh 

penerimaan daerah dan input merupakan 

realisasi dari penerimaan daerah 

(Mahsun, 2006:189). 

Analisis Pertumbuhan 

Analisis Pertumbuhan dilakukan 

untuk mengetahui perkembangan kinerja 

keuangan serta kecenderungan baik 

berupa kenaikan atau penurunan kinerja 

selama kurun waktu tertentu. Analisis 

pertumbuhan dapat diaplikasikan 

misalnya untuk menilai pertumbuhan 

aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, 

surplus/ defisit, SILPA dan sebagainya 

(Mahmudi, 2016: 162). 

4. Analisis dan Hasil Penelitian 

4.1 Jenis dan data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan  komparatif. 

Sugiyono(2016:8) Metode penelitian 

kuantitatif dapat di artikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu. Jenis penelitian 

komparatif adalah penelitian yang 

membandingkan keberadaan satu 

variabel atau lebih pada dua atau lebih 

sampel yang  berbeda 

(Sugiyono,2016:36). Jenis data berupa 

data kualitatif dan kuantitatif. Dalam 

peneltian ini menggunakan data 

kualitatif dan data kuantitatif. 

Pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer dan skunder. Sugiyono 

(2016:137) sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber 

data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. 

 

4.2 Alat Analisis 

Penelitian ini menggunakan alat 

analisis yaitu analisis selisih anggaran 

(varians, rasio kemandirian keuangan 

daerah, rasio derajat desentralisasi 

fiskal, Rasio efektifitas, rasio aktivitas, 

rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. 
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Pengukuran Variabel 

 

1. Analisis selisih Anggaran ( Varians ) 

6. Rasio Efisiensi 

 
Rasio Efisiensi 

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan 

a. Presentase tingkat ketercapaian 

penerimaan anggaran : 

= 

× 100% 
Realisasi pendapatan 

 

Realisasi penerimaan 
= 

Anggaran penerimaan 

 

× 100% 7. Rasio Pertumbuhan 

b. Presentase Tingkat Ketercapaian 

Pengeluaran Anggaran : 

a. Pertumbuhan PAD : 

 

Pertumbuhan PAD tahun t= 
Realisasi pengeluaran 

= 
Anggaran pengeluaran 

× 100% 
 PAD tahun t−PAD tahun t−1 

× 100%
 

PAD Tahun t−1 

 

2. Rasio Kemandirian keuangan 

daerah . 
 

PAD 
= 

Bantuan Pemprov atau pinjaman 

× 100% 
 
 

3. Rasio derajat Desentralisasi fiskal 
 

Pendapatan asli daerah 

b. Pertumbuhan Pendapatan 

 

Pertumbuhan Pendapatan Tahun t = 
Pendapatan tahun t−pendapatan tahun t−1 

×
 

Pendapatan Tahun t−1 

100% 
 
 

c. Pertumbuhan Belanja : 
pertumbuhan belanja tahun t 

Belanja Tahun t − belanja tahun t − 1 
= 

Total pendapatan Daerah 
× 100%

 
= 

× 100% 
Belanja tahun t − 1 

 

4. Rasio Efektivitas 
Realisasi pendapatan 

Target pendapatan 
× 100%

 

5. Rasio Aktivitas 

 

a. Rasio Belanja Rutin 
 

Total belanja rutin 
= 

Total APBD 
× 10

 
b. Rasio belanja pembangunan 

 
total belanja pembangunan 

× 100%
 

total APBD 

 
 

4.3 PEMBAHASAN 

Hasil perhitungan analisis kinerja 

pengelolaan APBD Kota Depok dan 

Kota Bogor 

1. Analisis selisih Anggaran 

(varians) 

Analisis selisih anggaran terdiri 

dari dua yaitu analisis selisih 

penerimaan dan analisis selisih 

pengeluaran. Untuk menghitung 

ketercapaian penerimaan anggaran 

adalah dengan membandingkan realisasi 
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penerimaan dengan anggaran 

penerimaan sedangkan untuk 

pengeluaran anggaran adalah dengan 

membandingkan realisasi pengeluaran 

dan anggaran pengeluaran. 

 
1. Analisis Selisih Anggaran ( varians )   

     

 Tabel 4.1 Hasil Perhitungan analisis Varians Pendapatan Kota Depok  

     

Tahun 
Pendapatan 

Pendapatan asli daerah Dana perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah Total pendapatan 

2013     

Anggaran 458.641.602.020,50 850.715.828.330,00 242.886.077.187,00 1.552.243.507.537,50 

Realisasi 581.207.570.935,26 1.318.429.211.380,00 21.765.996.430,00 1.921.402.778.745,26 

varians (%) 126,72 154,98 8,96 80,79 

2014     

Anggaran 638.584.271.255,45 1.542.758.627.091,16 47.866.600.000,00 2.229.209.498.346,61 

Realisasi 659.173.522.492,23 1.531.177.020.576,00 17.516.048.800,00 2.207.866.591.868,23 

varians (%) 103,22 100,76 36,59 99,04 

 

 
 

 Tabel 4.2 Hasil Perhitungan analisis VariansBelanja Kota Depok 

    

Tahun 
Belanja 

Belanja tidak langsung Belanja langsung Total belanja 

2013    

Anggaran 655.008.073.457,50 1.162.092.667.887,00 1.817.100.741.344,50 

Realisasi 1.226.901.262.389,75 1.318.429.211.380,00 2.545.330.473.769,75 

varians (%) 187,31 113,45 71,39 

2014    

Anggaran 638.584.271.255,45 1.542.758.627.091,16 2.181.342.898.346,61 

Realisasi 659.173.522.492,23 1.531.177.020.576,00 2.190.350.543.068,23 

varians (%) 103,22 99,25 100,41 

    

 
 Tabel 4.3 Hasil Perhitungan analisis Varians Pendapatan Kota Bogor  

Tahun 
Pendapatan 

pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah Total Pendapatan 

2013     

Anggaran 400.676.068.667,00 800.468.698.048,00 31.649.095.600,00 1.232.793.862.315,00 

Realisasi 464.695.880.485,00 792.975.350.792,00 27.406.344.276,00 1.285.077.575.553,00 

varians (%) 115,98 99,06 86,59 95,93 

2014     

Anggaran 483.014.420.704,00 863.505.496.642,00 65.451.602.000,00 1.411.971.519.346,00 

Realisasi 544.853.708.254,00 855.645.928.015,00 24.470.076.711,00 1.424.969.712.980,00 

varians (%) 112,80 99,09 37,39 100,92 
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 Tabel 4.4 Hasil Perhitungan analisis Varians Belanja Kota Bogor 

    

Tahun 
Belanja 

Belanja tidak langsung Belanja langsung Total belanja 

2013    

Anggaran 1.307.051.564.000,00 344.494.968.935,00 1.651.546.532.935,00 

Realisasi 1.193.376.604.650,00 224.308.059.020,00 1.417.684.663.670,00 

varians (%) 91,30 65,11 116,50 

2014    

Anggaran 1.309.993.380.205,00 674.174.836.139,00 1.984.168.216.344,00 

Realisasi 1.200.241.086.485,00 499.335.882.425,00 1.699.576.968.910,00 

varians (%) 91,62 74,07 85,66 
 

 
 

2. Rasio Kemandirian keuangan 

Rasio kemandirian keuangan 

daerah diukur dengan 

membandingkan perolehan PAD 

dengan sumber pendapatan dari 

pihak eksternal. Hasil perhitungan 

rasio kemandirian : 

 

tabel4.5         

Hasilperhitungan Rasio Kemandirian Keuangan kota Depok       

         

      Data pendapatan dariekstern (realisasi) Depok 

Tahun PAD sumber daripihak Ekstern Rasio (%)  tahun Pusat Provinsi total 

2013 581.207.570.935,26 439.246.028.920,00 75,57  2013 143.850.136.000,00 295.395.892.920,00 439.246.028.920,00 

2014 638.584.271.255,45 556.195.589.237,00 87,10  2014 193.153.428.000,00 363.042.161.237,00 556.195.589.237,00 
         

 

tabel 4.6         

Hasil perhitungan Rasio Kemdirian Keuangan kota Bogor       

         

Tahun PAD sumber dari pihak Ekstern Rasio (%)   Data pendapatan dari ekstern (realisasi ) Bogor 

2013 464.695.880.485,00 289.294.433.435,00 62,25  tahun Pusat Provinsi total 

2014 483.014.420.704,00 332.745.668.860,00 68,89  2013 154.905.086.000,00 134.389.347.435,00 289.294.433.435,00 

     2014 157.301.111.000,00 175.444.557.860,00 332.745.668.860,00 

 

 

3. Rasio derajat desentralisasi 

fiskal 

Rasio derajat desentralisasi fiskal 

dihitung berdasarkan perbandingan 

 

antara jumlah pendapatan asli daerah 

dengan total pendapatan daerah. Berikut 

hasil perhitungan rasio desentraliasasi 

fiskal : 



31 

VOL. 11 NO 1 TAHUN 2019 - ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI 

 3. Rasio derajat Desentralisasi fiskal  

    

tabel 4.7 Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal kota Depok  

    

tahun PAD Total pendapatan Rasio (%) 

2013 581.207.570.935,26 1.921.402.778.745,26 30,24 

2014 659.173.522.492,23 2.207.866.591.868,23 29,85 

    

    

tabel 4.8 Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal kota Bogor  

    

tahun PAD Total pendapatan Rasio (%) 

2013 484.695.880.485,00 1.574.372.008.958,00 30.78 

2014 544.835.708.254,00 1.757.697.381.840,00 30,99 

    

 

4. Rasio efektifitas 

Pengukuran tingkat efektifitas 

pendapatan Kota Depok  dihitung 

dengan perbandigan antara realisasi 

pendapatan yang diterima dengan target 

yang ditetapkan. Hasil perhitungan 

tingkat efektifitas sebagai berikut : 

 

Tabel 4.9 Hasil perhitungan Rasio efektifitas kota Depok  

    

Tahun Realisasi pendapatan Target Pendapatan Rasio (%) 

2013 1.921.402.778.745,26 1.552.243.507.537,50 123,78 

2014 2.207.866.591.868,23 2.229.209.498.346,61 99,04 

  Rata-rata 111,41 

    

    

Tabel 4.10 Hasil perhitungan Rasio efektifitas Kota bogor  

    

Tahun Realisasi pendapatan Target Pendapatan Rasio (%) 

2013 1.574.372.008.958,00 1.531.669.272.454,00 102,79 

2014 1.757.697.381.840,00 1.991.927.363.625,00 88,24 

  Rata-rata 95,51 

 

 

5. Rasio aktivitas 

Rasio aktivitas menggambarkan 

bagaimana pemerintah daerah 

memproritaskan alokasi dananya pada 

belanja rutin dan belanja pembangunan 

secara optimal. Berikut hasil 

perhitungan rasionya : 
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tabel 4.11 Hasil perhitungan Rasio aktivitas kota Depok  

    

Belanja 2013 2014 Rata (%) 

Belanja Rutin 1.226.901.262.389,73 1.428.289.389.098,00  

Total Belanja 1.883.224.062.227,73 2.011.328.640.125,00  

Rasio (%) 65,15 71,01 68,08 

Belanja    

pembangunan 655.386.101.838,00 582.004.462.577,00  

Total Belanja 1.883.224.062.227,73 2.011.328.640.125,00  

Rasio (%) 34,80 28,94 31,87 
    

tabel 4.12 Hasil perhitungan Rasio aktivitas kota Bogor  

    

Belanja 2013 2014 Rata (%) 

Belanja Rutin 1.193.376.604.650,00 1.200.241.086.485,00  

Total Belanja 1.421.277.460.779,00 1.702.110.243.910,00  

Rasio (%) 83,97 70,51 77,24 

Belanja  
224.308.059.020,00 

 
499.335.882.425,00 

 

pembangunan  

Total Belanja 1.421.277.460.779,00 1.702.110.243.910,00  

Rasio (%) 15,78 29,34 22,56 
 

6. Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi dihitung dengan 

membandingkan data realisasi biaya 

untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan. Hasil perhitungan 

tingkat efisiensi dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.13 tabel perhitungan Rasio Efisiensi Kota Depok  

Tahun realisasi biaya Realisasi pendapatan rasio 

2013 1.883.224.062.227,73 1.921.402.778.745,26 98,01 

2014 2.011.328.640.125,00 2.207.866.591.868,23 91,10 

    

Tabel 4.14 tabel perhitungan Rasio Efisiensi KotaBogor  

Tahun realisasi biaya Realisasi pendapatan rasio 

2013 1.421.277.460.779,00 1.574.372.008.958,00 90,28 

2014 1.702.110.243.910,00 1.757.697.381.840,00 96,84 

 

 

7. Rasio pertumbuhan 

 

Rasio pertumbuhan mengukur 

seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan 

 

meningkatkan keberhasilan yang telah 

dicapai dari satu periode ke periode 

berikutnya. Dalam penelitian mengukur 

PAD, pendapatan dan belanja. Hasil 

perhitungannya sebagai berikut : 
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Tabel 4.15 Tabel perhitungan Pbelanja kota depokertumbuhan PAD, Pendapatan kota Depok 

Tahun PAD Pertumbuhan PAD 
 

 

2013 581.207.570.935,26 0,00  

2014 659.173.522.492,23 0,12  

Tahun 
Total Pertumbuhan  

pendapatan Pendapatan  

2013 1.921.402.778.745,26 -  

2014 2.207.866.591.868,23 0,13  

Tahun Total Belanja 
Pertumbuhan  

Belanja  

2013 1.883.224.062.227,73 -  

2014 2.011.328.640.125,00 0,06  

 
Tabel 4.16 Tabel perhitungan Pbelanja kota depokertumbuhan PAD, Pendapatan Kota Bogor 

    

Tahun PAD Pertumbuhan PAD  

    

2013 464.695.880.485,00 0,00  

2014 544.835.708.254,00 0,15  

Tahun Total Pertumbuhan  

 pendapatan Pendapatan  

2013 1.574.372.008.958,00 -  

2014 1.757.697.381.840,00 0,10  

Tahun Total Belanja Pertumbuhan  

  Belanja  

2013 1.421.277.460.779,00 -  

2014 1.702.110.243.910,00 0,16  

 

Berdasarkan hasil perhitungan, 

perbandingan kinerja pengelolaan 

APBD antara Kota Depok dan Kota 

Bogor dapat di rangkum dalam tabel 

berikut : 

 
Tabel 4.17 Perbandingan kinerja pengelolaan APBD antara Pemerintah kota Depok dengan kota Bogor periode anggaran 2013-2014 
         

         

Analisis (%) 
2013 2014 Rata-rata   

Kota Depok Kota Bogor Kota Depok Kota Bogor Kota Depok Kota Bogor   

1.Analisis varians         

Pendapatan 80,79 95,93 99,04 100,92 89,91 98,43   

Belanja 71,39 116,50 100,41 85,66 85,90 101,08   

2.Rasio kemandirian 
75,57 62,25 87,10 68,89 81,34 65,57 

  

keuangan daerah   

3.Rasio Desentralisasi 
30,24 30.78 29,85 30,99 30,05 30,05 

  

fiskal   

4.Rasio efektivitas 123,78 102,79 99,04 88,24 111,41 95,51   

5.Rasio Aktivitas         

Belanja rutin 65,15 83,97 71,01 70,51 68,08 77,24   

Belanja pembangunan 34,80 15,78 28,94 29,34 31,87 22,56   

6.Rasio Efisiensi 98,01 90,28 91,10 96,84 98,01 93,56   

7.Rasio Pertumbuhan         

PAD   0,12 0,15     

Pendapatan   0,13 0,10     

Belanja   0,06 0,16     

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka 

perbandingan kinerja pengelolaan 

APBD dari kedua daerah tersebut yaitu : 

1. Dilihat dari  analisis varians 

anggaran,  kedua  daerah 

menunjukan kinerja yang baik akan 

tetapi secara rata-rata kota Bogor 

mempunyai presentase varians yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

kota Depok dimana varians 
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pendapatan kota Depok sebesar 

89,91% sedangkan kota Bogor 

98,43% dan untuk varians belanja, 

Kota Depok hanya 85,90% 

sedangkan kota Bogor sebesar 

101,98%. Dengan hasil ini 

menunjukan kinerja kota Bogor 

lebih baik dibandingkan kota Depok 

jika dilihat dari analisis varians 

anggaran. 

2. Dilihat dari rasio kemandirian 

menunjukkan tingkat kemandirian 

keuangan Kota Depok lebih tinggi 

yaitu secara rata-rata mencapai 

81,34% sedangkan Kota Bogor 

hanya 65,57%. Tingkat kemandirian 

Kota Depok masuk dalam pola 

Delegatif dimana peran pemerintah 

pusat yang sudah tidak ada lagi 

karena daerah telah mampu dan 

mandiri dalam melaksanakan 

urusan otonomi daerah. Sedangkan 

Kota Bogor masuk dalam pola 

Partisipasif, merupakan  pola 

dimana peranan pemerintah pusat 

semakin berkurang mengingat 

tingkat kemandirian daerah otonomi 

bersangkutan telah mendekati 

mampu dalam melaksanakan urusan 

otonomi. 

3. Dilihat dari rasio desentralisasi 

fiskal menunjukan rata-rata 

desentralisasi fiskal yang sama  

yaitu 30,05%. Hal ini menunjukan 

kedua kota sudah semakin mandiri 

dalam membiayai pengeluaran 

tanpa bantuan Pemerintah pusat. 

4. Dilihat dari tingkat efektivitas, 

tingkat efektivitas Kota  Depok 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

Kota Bogor. Kota Depok memiliki 

tingkat tingkat efektivitas rata-rata 

yang mencapai 111,41% sedangkan 

Kota Bogor mencapai 95,51%. Dari 

hasil ini, dapat dikatakan 

Pemerintah Kota Depok lebih 

efektivitas dalam merealisasikan 

pendapatan daerah dibandingkan 

dengan Kota Bogor. 

5. Dilihat dari rasio aktivitas, kedua 

kota lebih mengalokasikan dana 

belanja daerah untuk belanja rutin 

dibandingkan  belanja 

pembangunan. Kota Depok secara 

rata-rata mengalokasikan untuk 

belanja rutin sebesar 68,08% dan 

belanja pembangunan sebesar 

31,87%. Sedangkan Kota Bogor 

77,24% untuk belanja rutin dan 

22,56% untuk belanja 

pembangunan. 

6. Dilihat dari rasio efisiensi 

menunjukan presentase tingkat 

efisiensi Kota di Kota Bogor 

93,56% lebih kecil dibandingkan 

dengan Kota Kota Depok 98,01%. 

Berdasarkan presentase kedua 

tersebut menunjukan kedua kota 

kurang efisiensi dalam pengelolaan 

keuangan daerah . 

7. Dilihat dari rasio pertumbuhan, 

pertumbuhan PAD Kota Depok 

lebih rendah yaitu 0,12% 

dibandingkan dengan kota Bogor 

0,15%, pertumbuhan pendapatan 

dan belanja Kota Depok lebih tinggi 

dibandingkan dengan kota Bogor 

yaitu pertumbuhan pendapatan Kota 

Depok 0,13% sedangkan Kota 

Bogor 0,10% dan pertumbuhan 

belanja Kota Depok 0,06% 

sedangkan Kota Bogor 0,16%. 

SIMPULAN 

Perbandingan Kinerja pengelolaan 

APBD antara Pemerintah Kota Depok 

dengan Kota Bogor periode anggaran 
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2013-2014. Hasil analisis rasio 

keuangan berdasarkan LRA maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Analisis varians anggaran 

menunjukan kinerja Kota Bogor 

lebih baik dibandingkan Kota 

Depok. Karena Kota Bogor berhasil 

merealisasikan anggaran yang telah 

ditetapkan baik anggaran 

pendapatan dan belanja. 

3. Derajat desentralisasi fiskal kedua 

kota memiliki rata-rata rasio yang 

sama yaitu 30,05. Hal ini 

menunjukan kedua daerah semakin 

mampu membiayai pengeluaran 

sendiri tanpa bantuan dari 

pemerintah pusat. 

4. Tingkat efektifitas pendapatan 

menunjukan Kota Depok lebih 

efektif dibandingkan Kota Bogor. 

Karena Pemerintah Kota Depok 

dapat memobilisasi atau 

mengerakan sumber penerimaan 

pendapatan untuk dapat memenuhi 

target yang telah dianggarkan. 

5. Rasio aktivitas menunjukan kedua 

daerah lebih mengalokasikan 

dananya untuk belanja rutin 

dibandingkan belanja 

pembangunan. Hal ini terlihat dari 

besarnya rasio belanja rutin 

dibandingkan belanja 

pembangunan. 

6. Rasio efisiensi menunjukan kedua 

kota kurang efisien dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

Karena realisasi biaya lebih besar 

dibandingkan realisasi pendapatan. 

7. Rasio pertumbuhan, Pertumbuhan 

PAD dan Belanja Kota Bogor 

dibandingkan Kota Depok. Untuk 

pertumbuhan pendapatan Kota 

2. Rasio kemandirian keuangan daerah 

menunjukan bahwa tingkat 

kemandirian keuangan Kota Depok 

secara rata-rata lebih tinggi 

dibandingkan Kota Bogor. Dalam 

hasil perbandingan Rasio kedua 

daerah menunjukan peran 

Pemerintah Pusat sudah berkurang 

dan Kota Depok sudah mandiri 

dalam melaksanakan Otonomi 

daerah. 

Depok lebih tinggi dibandingkan 

Kota Bogor. Dari ketiga komponen 

perbandingan Kota Bogor dapat 

dinilai berkinerja baik dibandingkan 

Kota Depok. 

 

SARAN 

Saran untuk Kota Depok sebagai 

berikut: (1) Meningkatkan kemampuan 

lembaga pengelolaan pendapatan daerah 

dengan semaksimal mungkin agar 

partisipasi masyarakat dalam 

pembayaran pajak daerah semakin 

tinggi, (2) Mengalokasikan dana untuk 

belanja pembangun perlu ditingkatkan. 

Hal ini tidak terlepas dari peran Kota 

Depok sebagai penyangga Ibu Kota.  

Jadi belanja pembangunan penting  

untuk memperlancar arus perekonomian 

dan barang. Karena belanja 

pembangunan juga merupakan  investasi 

(3) Perlu dilakukan evaluasi dan 

perhitungan cermat untuk output 

(realisasi belanja ) agar tidak lebih dari 

realisasi pendapatan. Evaluasi dan 

perhitungan cermat berada di pos 

belanja rutin. Belanja rutin yang 

cenderung di habiskan 1 tahun anggaran 

akan lebih baik di alokasikan dengan 

kajian terlebih dahulu untuk belanja 

pembangunan  (4)  Untuk meningkatkan 
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rasio pertumbuhan PAD dan belanja 

membutuh keseriusan Pemerintah Kota 

Depok dalam realisasinya antara lain 

memberikan sosialisasi pentingnya 

pembayaran pajak daerah untuk 

pembangun Kota Depok, kemudahan 

akses informasi tentang peraturan serta 

tarif pajak daerah terbaru, penertiban 

spanduk liar, papan reklame yang tidak 

mempunyai izin harus ditindak karena 

bisa menjadi salah faktor penghambat 

pertumbuahan PAD. jika salah satu 

faktor tersebut bisa diatasi maka rasio 

pendapatan bisa mengalami kenaikan. 

Dan  kedua,  Saran  untuk  Kota  Bogor : 

(1) Kota Bogor dapat meningkatkan 

efektifitas penerimaan pendapatan 

dengan mensosialisasikan berkaitan 

tentang pajak daerah, restribusi dan 

pendapatan yang sah lainnya kepada 

masyarakat agar partisipasi masyarakat 

meningkat.     (2)     Berdasarkan     rasio 

pajak dan retribusi daerah dengan 

melakukan kebijakan ekstensifikasi 

yaitu upaya mencari/menemukan objek 

atau wajib pajak dan restribusi daerah 

baru ataupun juga memperluas ruang 

lingkup pajak yang ada dan kebijakan 

intensifikasi dengan memanfaatkan 

sumber-sumber yang telah ada dengan 

memberikan kegiatan penerangan, 

penyuluhan dan sosialisasi. 
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ABSTRAK 

 
Pesatnya perkembangan zaman saat ini diikuti oleh meningkatnya perkembangan gaya hidup serta pola 

makan masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan pola hidup masyarakat yang memiliki banyak 

kesibukan, mereka lebih ingin makan makanan yang instan dan cepat saji. Salah satu makanan instan 

andalan sejak tahun 1960-an sampai sekarang adalah mie instan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian survey atau penjelasan (explanatory) 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, sampel yang digunakan berjumlah 100 

responden. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 50,01% faktor-faktor loyalitas pelanggan dapat 

dijelaskan oleh ekuitas merek, variasi produk, kemasan, iklan dan harga sedangkan sisanya 49,99% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan uji F menunjukan bahwa 

secara simultan ekuitas merek, kualitas produk, variasi produk, kemasan, iklan dan harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

variasi produk, iklan dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor sedangkan ekuitas merek, kualitas produk dan kemasan tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special di Kota Bogor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman semakin hari semakin 

meningkat. Banyak perubahan yang terjadi di 

kalangan masyarakat, salah satu pemicu 

perubahan tersebut ialah semakin meningkatnya 

kecanggihan teknologi. Hal ini bisa kita lihat 

selama kurun waktu 30 tahun ke belakang, 

telpon genggam (handphone) pada tahun 1990-

an masih jarang ditemui atau jikapun ada yang 

memiliki hanya beberapa orang saja, itupun 

biasanya dari kalangan atas (high class). 

Seiring berkembangnya zaman yang 

semakin modern ini kita lihat juga 

perkembangan ekonomi Indonesia yang mulai 

berkembang. Walaupun masih belum dikatakan 

baik dan mengalami kenaikan yang signifikan, 

namun pemerintah telah berupaya untuk terus 

memajukan perekonomian Indonesia. Hal ini 

bisa kita lihat dari kondisi ekonomi 2 tahun 

sebelumnya hingga saat ini, pada tahun 2017 

pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5% 

sedangkan di tahun 2018 naik sedikit di atas 5% 

dan tahun 2019 diprediksi tidak jauh berbeda 

dengan tahun sebelumnya, karena masih adanya 

tekanan global serta perekonomian yang masih 

berjalan. 

Pesatnya perkembangan zaman ini juga 

diikuti oleh meningkatnya perkembangan gaya 

hidup serta pola makan masyarakat. Seiring 

berjalannya waktu dan pola hidup masyarakat 

yang memiliki banyak kesibukan, mereka lebih 

ingin makan makanan yang instan dan cepat saji. 

Salah satu makanan instan andalan sejak tahun 

1960-an sampai sekarang adalah mie instan. 

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini masyarakat 

lebih sering mengkonsumsi mie instan terutama 

masyarakat Indonesia. 

Menurut World Instant Noodle Association 

(WINA) sepanjang tahun 2017 terdapat 10 negara 

yang mengkonsumsi mie 

instan paling besar didominasi oleh 

Tiongkok/Hongkong sebesar 39 milliar, dilanjut 

oleh Indonesia sebesar 12,6 milliar, peringkat 

ketiga diduduki oleh Jepang sebesar 5,7 milliar, 

dilanjut oleh India sebesar 5,4 milliar, kemudian 

Vietnam sebesar 5,1 milliar, diperingkat keenam 

oleh Amerika Serikat 4,1 milliar, ketujuh oleh 

negara Filipina sebesar 3,8 milliar, selanjutnya 

oleh Korea selatan sebesar 3,1 milliar, peringkat 

sembilan oleh Thailand sebesar 3,4 milliar, dan 

terakhir oleh Brasil 2,2 milliar 

(https://databoks.katadata.co.id). 

Berdasarkan hasil pengamatan World 

Instant Noodle Association (WINA) penjualan 

mie dalam skala nasional pada tahun 2017 di 

dominasi oleh PT Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk yang menjual mie instan senilai Rp 

6,12 triliun yang diproduksi di 16 pabriknya 

yang memiliki kapasitas 15 miliar paket mie 

instan per tahun. Penjualan mie instan ini 

berkontribusi 65% pada perusahaannya. Uniknya 

meskipun PT Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk memproduksi tiga mie instan dengan merek 

yang berbeda namun respon masyarakat untuk 

setiap merek tersebut pun berbeda. 

Melihat berbagi fenomena tersebut di atas, 

maka penulis sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih jauh. Tujuannya tentu untuk 

mengetahui sebenarnya faktor apa saja yang 

secara signifikan mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian berulang 

sehingga konsumen tersebut akan menjadi 

konsumen yang loyal. Dengan demikian maka 

kedepannya penelitian ini dapat digunakan oleh 

manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

untuk menentukan berbagai strategi yang tepat 

dalam upaya meningkatkan angka penjualan 

Indomie. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Ekuitas Merek, Kualitas Produk, 

Variasi Produk, Kemasan, Iklan dan Harga 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Indomie Goreng 

(Studi Kasus Masyarakat Kota Bogor). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah secara simultan ekuitas merek, 

kualitas produk, variasi produk, kemasan, 

iklan dan harga berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor? 

2. Apakah secara parsial ekuitas merek 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor? 

3. Apakah secara parsial kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor? 

4. Apakah secara parsial variasi produk 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Indomie Goreng Special di Kota Bogor? 

5. Apakah secara parsial kemasan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor? 

6. Apakah secara parsial iklan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor? 

7. Apakah secara parsial harga berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang 

dapat penulis sampaikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah secara simultan 

ekuitas merek, kualitas produk, variasi 

produk, kemasan, iklan dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor. 

2. Untuk mengrtahui apakah secara parsial 

kekuatan merek berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor 

3. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor 

4. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

variasi produk berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special 

di Kota Bogor 

5. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

kemasan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor 

6. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

iklan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor 

7. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

harga berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor 

 

BAB II TINJAUAN 

PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Ekuitas Merek 

American Marketing Association 

mendefinisikan merek sebagai nama, istilah 

tanda, lambang atau desain atau kombinasinya 

yang dimaksud untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari salah satu penjual atau 

kelompok penjual dan mendiferensiasikan 

mereka dari para pesaing (Kotler dan Keller, 

2015:258). Ahli lain mengatakan bahwa merek 

atau cap ialah suatu tanda atau simbol yang 

memberikan identitas suatu barang/jasa tertentu 

yang dapat berupa kata-kata, gambar atau 

kombinasi keduanya (Buchari, 2016:147). Selain 

itu pendapat lain mengatakan merek merupakan 

janji penjual untuk menyampaikan kumpulan 

sifat, manfaat dan jasa spesifik secara secara 

konsisten kepada pembeli (Abdullah dan Tantri, 

2015:161). 

Banyak pendapat yang menyampaikan 

tentang ekuitas merek. Kotler dan Keller 
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(2018:258) mengatakan bahwa ekuitas merek 

adalah nilai tambah yang diberikan pada produk 

atau jasa yang dapat tercermin dalam cara 

konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam 

hubungannya dengan merek dan juga harga, 

pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan 

merek bagi perusahaan. 

Ada tujuh unsur ekuitas merek dilihat dari 

sudut pandang pelanggan (Kotler dan Keller, 

2018:267), yang meliputi: 

1. Keutamaan merek, adalah seberapa sering 

dan seberapa mudah pelanggan memikirkan 

merek dalam berbagai situasi pembelian 

atau konsumsi. 

2. Kinerja merek, adalah seberapa baik produk 

atau jasa memenuhi kebutuhan fungsional 

pelanggan. 

3. Pencitraan merek, menggambarkan sifat 

ekstrinsik produk atau jasa termasuk cara 

dimana mereka berusaha  memenuhi 

kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. 

4. Penilaian merek, berfokus pada pendapat 

dan evaluasi pribadi pelanggan sendiri. 

5. Perasaan merek, adalah respons dan reaksi 

emosional pelanggan terhadap merek. 

6. Resonansi merek, mengacu pada sifat 

hubungan yang dimiliki pelanggan dengan 

merek dan sejauh mana mereka merasa 

sinkron dengan merek. 

 

2.1.2. Kualitas Produk 

Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan 

oleh perusahaan kepada konsumen, baik itu 

berbentuk barang atau jasa. Dalam melakukan 

pembelian, konsumen sudah pasti akan memilih 

produk dengan kualitas yang terbaik adalah 

faktor produk khususnya kualitas produk. Oleh 

sebab itu kualitas produk memiliki peranan 

penting dalam proses pembelian. 

Berdasarkan perspektif konsumen, produk 

adalah segala sesuatu yang diterima pelanggan 

dari sebuah pertukaran dengan 

pemasar. Sedangkan dari sudut produsen atau 

pemasar, produk merupakan segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 

diminta, dicari, dibeli, digunakan dan/atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan 

atau keinginan pasar yang bersangkutan 

(Tjiptono, 2015:231). 

Selanjutnya Abdullah dan Tantri (2015:159) 

mengatakan bahwa kualitas atau mutu adalah 

salah satu alat penting bagi pemasaran untuk 

menetapkan posisi. Mutu mempunyai dua 

dimensi, yaitu tingkat dan konsistensi. Ketika 

mengembangkan suatu produk, maka pemasar 

awalnya harus memilih tingkat mutu yang akan 

mendukung posisi produk di pasar untuk 

melaksanakan fungsinya. Termasuk di dalamnya 

keawetan, keandalan, ketepatan, kemudahan 

dipergunakan dan diperbaiki serta atribut bernilai 

yang lainnya. 

Selain itu Kotler dan Keller (2015:143) 

menjelaskan secara rinci dan lengkap bahwa 

kualitas (quality) adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

David Garvin dalam Lovelock dalam 

Laksana (2014:89) menyampaikan delapan 

dimensi kualitas produk, yaitu: 

1. Perfomansi (performance), karakteristik 

utama yang dipertimbangkan pelanggan 

ketika ingin membeli suatu produk, yaitu 

meliputi faster (lebih cepat) berkaitan 

dengan dimensi waktu yang 

menggambarkan kecepatan dan kemudahan 

atau bagaimana untuk memperoleh produk 

tersebut dan aspek cheaper (lebih murah) 

berkaitan dengan dimensi biaya yang 

menggambarkan harga atau ongkos dari 

suatu produk yang harus dibayarkan oleh 

pelanggan. 

2. Keistimewaan tambahan (feature). 

Merupakan aspek kedua yang menambah 

fungsi dasar berkaitan dengan pilihan dan 

pengembangannya. 
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3. Kehandalan (reability). Berkaitan dengan 

tingkat probabilitas atau yang 

memungkinkan suatu produk melaksanakan 

fungsinya secara berhasil dalam periode 

waktu tertentu. Dengan demikian 

kehandalan merupakan probabilitas atau 

tingkat keberhasilan produk tersebut. 

4. Konformasi (conformance). Berkaitan 

dengan tingkat kesesuaian produk terhadap 

spesifikasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan keinginan 

pelanggan. 

5. Daya tahan (durability). Merupakan masa 

pakai suatu produk, karakteristik ini 

berkaitan dengan daya tahan produk itu 

sendiri. 

6. Kemampuan pelayanan (service ability). 

Merupakan karakteristik yang berkaitan 

dengan kecepatan, keramahan atau 

kesopanan, kompetensi, kemudahan serta 

akurasi dalam perbaikan. 

7. Estetika (aesthetics). Merupakan 

karakteristik yang bersifat subyektif 

sehingga berkaitan dengan 

pertimbangan pribadi dan refleksi serta 

referensi atau pilihan individual. 

8. Kualitas yang dirasakan (perceived quality). 

Bersifat subyektif berkaitan dengan 

perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi 

produk tersebut. 

 

2.1.3. Variasi Produk 

Dalam ilmu manajemen pemasaran, produk 

(product) merupakan satu dari empat bauran 

pemasaran selain harga (price), tempat (place), 

serta promosi (promotion). Bauran pemasaran 

produk memiliki banyak dimensi. Salah satu 

dimensinya adalah variasi produk atau yang 

biasa disebut juga dengan pilihan produk 

(product assortment) perlu mendapatkan 

perhatian yang serius khususnya oleh para 

pelaku bisnis. Kotler dan Keller (2009:15-16) 

mengatakan bahwa bauran produk (product mix) 

atau yang juga disebut dengan variasi atau 

pilihan produk (product assortment) adalah 

kumpulan 

semua produk dan barang yang ditawarkan untuk 

dijual oleh penjual tertentu. Variasi atau bauran 

produk itu sendiri memiliki empat dimensi yaitu: 

lebar, panjang, kedalaman serta konsistensi. 

Perlu diketahui bahwa sekarang ini orang-

orang pabrik tidak lagi bersaingan dengan 

produk yang dihasilkannya saja, tetapi lebih 

banyak bersaingan dalam aspek tambahan pada 

produknya, seperti aspek pembungkus, servis, 

iklan, pemberian kredit, pengiriman, dan faktor-

faktor lainnya yang dapat menguntungkan 

konsumen (Manap, 2016:257). 

 

2.1.4. Kemasan 

Sangadji dan Sopiah (2016:286) 

pengemasan merupakan usaha yang bertujuan 

untuk melindungi bahan produk dari penyebab-

penyebab kerusakan, baik fisik, kimia, biologis 

maupun mekanis sehingga produk dapat sampai 

ke tangan konsumen dalam keadaan baik dan 

menarik. Pengemasan juga merupakan suatu cara 

dalam memberikan kondisi sekeliling yang tepat 

bagi bahan pangan dan dengan demikian 

membutuhkan pemikiran dan perhatian yang 

lebih besar daripada yang diketahui. 

Bresrin dalam Manap (2018:278) 

mengatakan bahwa pembungkus tidak hanya 

merupakan pelayanan tetapi juga sebagai 

salesman dan pembawa  kepercayaan, dimana 

suatu pembungkus merupakan penglihatan akhir 

dari konsumen yang dapat dipercaya. Menurut 

Manap (2018:278) disamping pembungkus 

menguntungkan konsumen bagi produsen 

pembungkus juga bertujuan untuk: 

1. Melindungi barang-barang yang 

dibungkusnya sewaktu barang-barang 

tersebut bergerak melalui proses-proses 

marketing. 

2. Memudahkan pedagang-pedagang 

eceran untuk membagi-bagi atau 

memisahkan barang tersebut. 

3. Untuk mempertinggi nilai isinya dengan 
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daya tarik yang ditimbulkan oleh 

pembungkus, sehingga menimbulkan ciri-

ciri khas produk tersebut. 

4. Untuk identifikasi, mudah dikenal, karena 

adanya label/merek yang tertera pada 

pembungkus. 

5. Pembungkus dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi karena membawa berita atau 

catatan mengenai produk itu. 

6. Pembungkus sebagai salesman diam, seperti 

di supermarket. Disini para pembeli tidak 

dilayani oleh salesman tetapi pembeli cukup 

mengetahui dan memilih barangnya sendiri 

dengan membaca label pada pembungkus. 

Menurut Suparyanto dan Rosad 

(2015:118) kemasan yang dipergunakan pada 

suatu produk pada dasarnya dapat dibedakan 

menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Kemasan Utama 

Kemasan Utama adalah kemasan yang 

digunakan langsung membungkus 

produknya, misalnya botol yang digunakan 

untuk mengemas madu. 

2. Kemasan Pelengkap 

Kemasan ini digunakan untuk melindungi 

kemasan utama, misalnya dus tipis yang 

digunakan untuk menyimpan tiap satu buah 

botol madu. 

3. Kemasan Distribusi 

Kemasan distribusi merupakan kemasan 

paling luar yang digunakan untuk 

mempermudah proses distribusi fisik dari 

beberapa produk. 

 

2.1.5. Iklan 

Setiap perusahaan menginginkan produk 

yang diciptakannya terkenal dan diketahui oleh 

seluruh masyarakat dan bahkan menginginkan 

banyak dari masyarakat yang menggunakan 

produk dari perusahaan tersebut. Guna 

memperkenalkan suatu produk tentunya 

perusahaan memiliki beberapa cara agar 

produknya lebih unggul dikenal dikalangan 

masyarakat, baik pemasaran produknya melalui 

iklan ataupun media yang lainnya. 

Sebagian dari kita menganggap bahwa iklan 

termasuk dari promosi. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Alma (2015:195) bahwa 

iklan merupakan bagian dari promosi, karena 

iklan adalah salah satu cara untuk melaksanakan 

promosi. Untuk menghilangkan keragu-raguan 

terhadap istilah promosi, iklan, advertising, 

reklame maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Arti dari promosi ialah segala cara yang 

dipakai untuk meningkatkan penjualan 

termasuk iklan advertising, reklame, dan 

lain-lain. 

2. Iklan sama dengan advertising yaitu yang 

biasa dipasang pada media massa seperti 

surat kabar, majalah, radio TV, Film, 

Bioskop, bahkan juga ada iklan keluarga, 

kematian, pernikahan, kelahiran, anak 

hilang, dan sebagainya. 

3. Reklame ini lebih luas dari iklan. Artinya 

iklan termasuk ke dalam kegiatan reklame. 

Pokoknya segala yang berseru berulang-

ulang baik secara diam seperti papan-papan 

reklame ataupun berkoak-koak seperti 

tukang obat pinggir jalan disebut reklame. 

Reklame inipun adalah bagian dari promosi. 

 

2.1.6. Harga 

Kotler dan Amstrong dalam Suparyanto dan 

Rosad (2015:141) mengungkapkan harga adalah 

sejumlah uang yang dikorbankan untuk satu 

barang atau jasa, atau nilai dari konsumen yang 

ditukarkan untuk mendapatkan manfaat, 

kepemilikan atau penggunaan atas produk atau 

jasa. Penentuan harga sangat tergantung 

(Lupiyoadi, 2011:207) pada besarnya anggaran 

iklan atau promosi yang diinginkan, jenis 

produk, sasaran pangsa pasar, saluran pemasaran 

atau distribusi, pandangan tentang laba, 

keragaman atau keunikan produk, ada atau 

tidaknya jasa tambahan, siklus hidup 

penggunaan produk serta ancaman pesaing baru. 
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2.1.3. Loyalitas Pelanggan 

Memiliki konsumen yang loyal adalah 

tujuan akhir dari semua perusahaan. Tetapi 

kebanyakan dari perusahaan tidak mengetahui 

bahwa loyalitas konsumen dapat dibentuk 

melalui beberapa tahapan, mulai dari mencari 

calon konsumen potensial sampai dengan 

advocate customer yang akan membawa 

keuntungan bagi perusahaan. (Hurriyati, 

2015:128) 

Sebelum membahas lebih lanjut beberapa 

ahli mendefinisikan mengenai loyalitas 

diantaranya Griffin dalam Hurriyati (2015:128) 

menyatakan bahwa “loyalty is defined as non 

random purchase expressed over time by some 

decision making unit”. Berdasarkan definisi 

tersebut terlihat bahwa loyalitas lebih ditunjukan 

kepada suatu perilaku, yang ditunjukan dengan 

pembelian rutin, didasarkan pada unit 

pengambilan keputusan (Hurriyati, 2015:128). 

Sedangkan Oliver (1996:392) dalam Hurriyati 

(2015:129) mengungkapkan “Customer Loyalty 

is deefly held commitment to rebuy or 

repatronize a preferred product or  service 

consistenly in gthe future, despite situasional 

influences and marketing efforts having the 

potential to cause switching behavior”. 

Berdasarkan definisi tersebut loyalitas adalah 

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk/jasa terpilih secara 

konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan 

perubahan perilaku. 

Yuniarti (2015:241) mengungkapkan 

loyalitas merupakan besarnya konsumsi dan 

frekuensi pembelian yang dilakukan oleh 

seorang konsumen terhadap suatu perusahaan. 

Mereka berhasil menemukan bahwa kualitas 

keterhubungan yang terdiri atas kepuasan, 

kepercayaan, dan komitmen mempunyai 

hubungan yang positif dengan loyalitas. 

Tjiptono dalam Yuniarti (2015:242) 

mengemukakan enam indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelian ulang 

2. Kebiasaan mengonsumsi merek tersebut 

3. Selalu menyukai merek tersebut 

4. Tetap memilih merek tersebut 

5. Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik 

6. Merekomendasikan merek tersebut kepada 

orang lain 

Selain itu Griffin dalam Hurriyati 

(Hurriyati, 2015:129) mengemukakan 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan apabila memiliki pelanggan yang 

loyal antara lain: 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena 

biaya untuk menarik pelanggan yang baru 

lebih mahal) 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi 

3. Dapat mengurangi biaya turn over 

konsumen (karena penggantian konsumen 

yang lebih sedikit) 

4. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang 

akan memperbesar pangsa pasar 

5. Mendorong word of mouth yang lebih 

positif, dengan asumsi bahwa pelanggan 

yang loyal juga berarti mereka yang merasa 

puas 

6. Dapat megurangi biaya kegagalan (seperti 

biaya penggantian, dan lain sebagainya 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, 

inti dari memiliki pelanggan yang loyal bagi 

perusahaan yaitu dapat mengurangi beberapa 

biaya. Sehingga hal tersebut sangat 

menguntungkan perusahaan. Griffin dalam 

Hurriyati (2015:130) mengungkapkan bahwa 

pelanggan yang loyal merupakan aset penting 

bagi perusahaan, hal ini dapat dilihat dari 

karakteristik sebagai berikut: (1) Melakukan 

pembelian secara teratur (2) Membeli diluar lini 

produk/jasa (3) Merekomendasikan produk lain 

(4) Menunjukkan kekebalan dari daya tarik 

produk sejenis dari pesaing. 

Pelanggan yang loyal tidak terbentuk 
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begitu saja, ada beberapa tahapan sebelum 

pelanggan menjadi pelanggan yang loyal. 

Berikut penjelasan tahapan loyalitas menurut 

Kertajaya dalam Hurriyati (2015:134) adalah 

sebagai berikut: 

1. Terrorist customer, adalah pelanggan yang 

suka menjelek-jelekan merek perusahaan 

dikarenakan tidak suka atau pernah tidak 

puas dengan layanan yang diberikan 

perusahaan. Pelanggan seperti ini bersikap 

seperti teroris yang suka menyusahkan 

perusahaan. 

2. Transctional customer, yaitu pelanggan 

yang memiliki hubungan dengan 

perusahaan yang sifatnya sebatas transaksi, 

pelanggan seperti ini membeli satu atau dua 

kali, sesudah itu dia tidak mengulangi 

pembeliannya, atau apabila melakukan 

pembelian lagi sifatnya kadang-kadang. 

Pelanggan yang memiliki sifat seperti ini 

mudah dating dan pergi karena tidak 

memiliki relationship yang baik dengan 

produk/merek perusahaan, basis 

relationship nya adalah transaksional. 

3. Relationsip customer, dimana tipe 

pelanggan ini nilai ekuitasnya lebih tinggi 

dibanding dua jenis pelanggan diatas, 

pelanggan jenis ini telah melakukan repeat 

buying dan pola hubungannya dengan 

produk/merek perusahaan adalah relasional. 

4. Loyal customer, pelanggan jenis ini tidak 

hanya melakukan repeat buying, tetapi lebih 

jauh lagi sangat loyal dengan produk dan 

merek perusahaan. Bila ada orang lain yang 

menjelekkan perusahaan, pelanggan ini 

tetap bertahan, dia tetap bersama 

perusahaan seburuk apapun orang 

menjelekkan perusahaan. 

5. Advocator customer, jenis pelanggan yang 

terakhir adalah advocator customer, 

pelanggan dengan tingkatan tertinggi. 

Pelanggan semacam ini sangat istimewa dan 

excellent, mereka menjadi asset terbesar 

perusahaan bila 

perusahaan memilikinya. Advocator 

customer adalah pelanggan yang selalu 

membela produk dan merek perusahaan, 

pelanggan yang menjadi juru bicara yang 

baik kepada pelanggan lain dan marah 

apabila ada orang lain menjelek- jelekan 

merek perusahaan. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Berikut gambaran kerangka konseptual 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

2.3. Hipotesis 

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta 

kerangka pemikiran yang telah penulis 

sampaikan di atas, maka hipotesis penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho : βi = 0, dimana i = 1,2,3,4,5,6 berarti 

secara simultan ekuitas merek, kualitas 

produk, variasi produk, kemasan, iklan dan 

harga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special 

di Kota Bogor. 

H1 : βi ≠ 0, dimana i = 1,2,3,4,5,6 berarti 

secara simultan ekuitasn merek, kualitas 

produk, variasi produk, kemasan, iklan dan 

harga berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special 

di Kota Bogor. 

2. Hipotesis 2 

Ho : β1 = 0, berarti secara parsial ekuitas 

merek tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial ekuitas 

merek berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special 

di Kota Bogor. 

3. Hipotesis 3 

Ho : β2 = 0, berarti secara parsial kualitas

 produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Indomie goreng special di Kota Bogor. H1 : 

β2 ≠ 0, berarti secara parsial kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor. 

4. Hipotesis 4 

Ho : β3 = 0, berarti secara parsial variasi 

produk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

goreng special di Kota Bogor. 

H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial variasi 

produk berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special 

di Kota Bogor. 

5. Hipotesis 5 

Ho : β4 = 0, berarti secara parsial kemasan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special 

di Kota Bogor. 

H1 : β4 ≠ 0, berarti secara parsial kemasan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor. 

6. Hipotesis 6 

Ho : β5 = 0, berarti secara parsial iklan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special 

di Kota Bogor. 

H1 : β5 ≠ 0, berarti secara parsial iklan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor. 

7. Hipotesis 7 

Ho : β6 = 0, berarti secara parsial harga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Indomie goreng special 

di Kota Bogor. 

H1 : β6 ≠ 0, berarti secara parsial harga 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor. 

 

BAB III METODOLOGI 

PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bogor 

selama 6 bulan dimulai pada Bulan Juli 2019 

sampai dengan Bulan Desember 2019. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian survei yaitu 

penelitian yang datanya dikumpulkan dari 

sampel atas populasi untuk mewakili seluruh 

populasi. Maksud penelitian survei untuk 

penjajagan (explorative), deskriptif, penjelasan 

(explanatory atau confirmatory), evaluasi, 

prediksi atau peramalan, penelitian operasional 

dan pengembangan indikator- indikator sosial. 

Metode survei digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan 

dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, tes, wawancara 

terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2015:6). 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Banyak ahli menjelaskan pengertian tentang 

populasi. Salah satunya Sugiyono 
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(2015:80) mengatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

tingkat kesalahan penarikan sampel sebesar 10% 

maka jumlah sampelnya adalah: 
1,962 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian 

n = 
4 (0,10)2 

= 96,04 (100 responden) 

ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda- benda 

alam yang lain. Pupulasi 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 penelitian ini adalah para 

pelanggan Indomie Goreng Special yang ada di 

kota Bogor yang dimensinya secara pasti tidak 

diketahui. 

Sejalan dengan pengertian populasi, banyak 

juga ahli yang mendefinisikan pengertian tentang 

sampel. Sugiyono (2015:81) mengatakan bahwa 

sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Apa yang dipelajari dari populasi itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili). 

Adapun jumlah sampel penelitian ini 

penulis tentukan dnegan menggunkan rumus 

menurut Rao Purba, sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

n = Banyaknya sampel 

Zα/2 = Nilai yang didapat dari tabel normal atas 

tingkat keyakinan 

moe = Kesalahan penarikan sampel (dalam 

penelitian ini ditetapkan 10%) 

Sumber: Ridwan (2017:33) 

Dengan tingkat keyakinan 95% maka nilai 

Zα/2 yang didapat adalah 1,96 serta 

Guna mendapatkan sampel yang 

representatif yaitu dapat mewakili populasi 

penelitian di atas, maka penulis akan 

menggunakan teknik penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

didasarkan pada metode non probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberikan peluang atau kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 

2017:84). 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

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, 

2014:42). 

Adapun beberapa teknik pengumpulan data 

yang digunakan dengan menggunakan kuesioner 

(angket) yang merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara membuat 

pertanyaan atau kuesioner yang akan dibagikan 

kepada responden yang menjadi objek penelitian. 

Responden  diminta untuk memilih salah satu 

jawaban yang telah dipersiapkan pada lembaran 

kuisioner. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah maupun hipotesis 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi 

berganda yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh variabel 

n  = Zα/22 
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bebas terhadap variabel terikatnya. Guna 

menguji pengaruh beberapa variabel bebas yang 

diteliti dengan variabel terikat dapat digunakan 

model matematika di bawah ini. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 

Keterangan: 

Y = Loyalitas Pelanggan a

 = Intersep 

b1...b6 = Koefisien regresi X1

 = Ekuitas Merek X2

 = Kualitas Produk X3

 = Variasi Produk X4

 = Kemasan 

X5 = Iklan 

X6 = Harga 

e = Standar erorr 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian secara terperinci penulis 

sampaikan dibawah ini meliputi uji kualitas data 

yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, serta 

uji hipotesis yang meliputi hasil regresi, uji 

simultan, koefisien determinasi, uji parsial serta 

pengaruh dominan. 

 

4.1.1. Uji Kualitas Data 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

item pernyataan yang digunakan valid atau tidak, 

serta reliabel atau tidak. Dibawah ini disajikan 

hasil uji kualitas data. 

Tabel 4.1. Uji Validitas Ekuitas Merek 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom 

Corrected Item Total Correlation diatas 0,3 

sehingga semua item pernyataan ekuitas merek 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.2. Uji Validitas Kualitas Produk 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom 

Corrected Item Total Correlation diatas 0,3 

sehingga semua item pernyataan kualitas produk 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.3. Uji Validitas Variasi Produk 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom 

Corrected Item Total Correlation diatas 0,3 

sehingga semua item pernyataan variasi produk 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.4. Uji Validitas Kemasan 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom 

Corrected Item Total Correlation diatas 0,3 

sehingga semua item pernyataan kemasan 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.5. Uji Validitas Iklan 
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Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom 

Corrected Item Total Correlation diatas 0,3 

sehingga semua item pernyataan iklan 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.6. Uji Harga 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom 

Corrected Item Total Correlation diatas 0,3 

sehingga semua item pernyataan harga 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.7. Uji Validitas Loyalitas Pelanggan 

 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom 

Corrected Item Total Correlation diatas 0,3 

sehingga semua item pernyataan loyalitas 

pelanggan dinyatakan valid. 

Adapun hasil uji reliabilitas keenam 

variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.8. Uji Reliabilitas 

 

VARIABEL Cronbach 

α 

SIMPULA

N 
Ekuitas Merek 0,849 Reliabel 
Kualitas Produk 0,679 Reliabel 
Variasi Produk 0,820 Reliabel 
Kemasan 0,888 Reliabel 
Iklan 0,841 Reliabel 
Harga 0,820 Reliabel 
Loyalitas 
Pelanggan 

0,888 Reliabel 

Semua nilai cronbach  di atas 0,6 sehingga 

semua item pernyataan tersebut reliabel. 

 

4.1.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini wajib dilakukan sebelum seseorang 

melakukan analisis regresi linier 

berganda. Adapun uji klasik yang dilakukan 

dalam penelitian ini meliputi: (1) uji normalitas, 

(2) uji multikolinieritas dan (3) uji 

heteroskedastisitas. Adapun hasil uji asumsi 

klasik tersebut penulis sampaikan di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.1. Uji Normalitas 

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 loyalitas 

pelanggan. 

Tabel 4.9. Uji Multikolinieritas 

 

VARIABEL TOLERANC

E 

VIP 

Ekuitas Merek 0,643 1,55
6 

Kualitas Produk 0,650 1,53
9 

Variasi Produk 0,575 1,74
0 

Kemasan 0,406 2,46
5 

Iklan 0,466 2,14
7 

Harga 0,533 1,87
8 

Data di atas menunjukkan bahwa semua  nilai 

tolerance variabel independen yang ada diatas 

0,1 serta nilai VIF variabel independennya 

semua dibawah 5 yang berarti tidak terjadi 

multikolinieritas antara variabel yang satu 

dengan variabel lainnya. 

Uji selanjutnya adalah Uji Heteroske- 

dastisitas, seperti terlihat pada gambar di bawah 
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ini 
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Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas Grafik 

Scatterplot di atas memperlihatkan bahwa titik-

titik menyebar secara acak dan tidak membentuk 

sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak digunakan untuk

 memprediksi loyalitas 

pelanggan. 

 

4.1.3. Uji Hipotesis 

Uji ini bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah sekaligus dugaan sementara atas 

jawaban rumusan masalah tersebut yang tertuang 

dalam hipotesis. Beberapa hal yang termasuk ke 

dalam uji hipotesis ini antara lain persamaan 

regresi, uji F (uji simultan), koefisien 

determinasi (R2) dan uji t (uji parsial). 

Tabel 4.11. Persamaan Regresi 

 

 

Melihat nilai Unstandardized Coefficients Beta 

di atas, maka dapat ditentukan persamaan regresi 

linier berganda yang dihasilkan dari penelitian 

ini, sebagai berikut: 

Y = 0,824 + 0,126X1 + 0,111X2 + 0,380X3 

+ 0,133X4 + 0,244X5 + 0,239X6 

Yang berarti bahwa: 

1. Konstanta sebesar 0,824 yang berarti jika 

variabel ekuitas merek, kualitas produk, 

variasi produk, kemasan, iklan, harga 

dianggap nol maka variabel loyalitas 

pelanggan hanya  sebesar 0,824. 

2. Koefisien regresi variabel ekuitas merek 

diperoleh nilai sebesar 0,126 yang berarti 

jika variabel ekuitas merek mengalami 

kenaikan 1 satuan sementara variabel 

kualitas produk, variasi produk, iklan dan 

harga diasumsikan tetap maka loyalitas 

pelanggan juga akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,126. 

3. Koefisien regresi variabel kualitas produk 

diperoleh nilai sebesar 0,111 yang berarti 

jika variabel kualitas produk mengalami 

kenaikan 1 satuan sementara variabel 

ekuitas merek, variasi produk, kemasan, 

iklan dan harga diasumsikan tetap maka 

loyalitas pelanggan juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,111. 

4. Koefisien regresi variabel  variasi produk 

diperoleh nilai sebesar 0,380 yang berarti 

jika variabel ekuitas merek, kualitas merek, 

kemasan, iklan, dan harga diasumsikan 

tetap maka loyalitas pelanggan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,380 

5. Koefisien regresi variabel kemasan 

diperoleh nilai sebesar 0,133 yang berarti 

jika variabel ekuitas merek, kualitas merek, 

variasi produk, iklan dan harga diasumsikan 

tetap maka loyalitas pelanggan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,133. 

6. Koefisien regresi variabel iklan diperoleh 

nilai sebesar 0,244 yang berarti jika variabel 

ekuitas merek, kualitas merek, variasi 

produk, kemasan dan harga diasumsikan 

tetap maka 
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loyalitas pelanggan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,244. 

7. Koefisien regresi variabel harga diperoleh 

nilai sebesar 0,239 yang berarti jika variabel 

ekuitas merek, kualitas merek, variasi 

produk, kemasan, dan iklan diasumsikan 

tetap maka loyalitas pelanggan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,239. 

Tabel 4.12. Hasil Uji F 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah 

17,556. Sementara itu nilai Ftabel yang dilihat 

pada Tabel Nilai-nilai untuk Distribusi F adalah 

2,200. Dengan demikian maka dapat dikatakan 

bahwa nilai Fhitung = 17,556 > dari Ftabel = 2,200. 

Ini berarti bahwa variabel independen yang 

terdiri dari ekuitas merek, kualitas produk, 

variasi produk, kemasan, iklan dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng di Kota Bogor. 

Tabel 4.13. Koefisien Determinasi 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted 

R Square adalah 0,501 atau 50,1%. Ini berarti 

bahwa variabel independen yang berupa ekuitas 

merek, kualitas produk, variasi produk, kemasan, 

iklan dan harga secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng di Kota Bogor 

sebesar 50,1% sedangkan sisanya sebesar 49,9% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

Tabel 4.14. Hasil Uji t 

 

VARIABEL thitun

g 

Sign. SIMPULAN 

Ekuitas Merek 1,52
7 

0,130 Tidak 
Pengaruh 

Kualitas Produk 0,60
1 

0,549 Tidak 
Pengaruh 

Variasi Produk 2,51
8 

0,014 Berpengaruh 

Kemasan 1,25
4 

0,213 Tidak 
Pengaruh 

Iklan 2,02
7 

0,045 Berpengaruh 

Harga 2,05
9 

0,042 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). Nilai ttabel pada 

tingkat signifikansi 5% (  = 0,05) adalah 1,985. 

Dengan membandingkan thitung dan ttabel maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial ekuitas merek tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng karena thitung 

(1,527) < ttabel (1,985) serta nilai 

signifikansinya di atas 0,05. 

2. Secara parsial kualitas produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Mie Indomie Goreng karena 

thitung (0,601) < ttabel (1,985) serta nilai 

signifikansinya di atas 0,05. 

3. Secara parsial variasi produk berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan Mie 

Indomie Goreng karena thitung (2,518) > ttabel 

(1,985) serta nilai signifikansinya di bawah 

0,05. 

4. Secara parsial kemasan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan Mie 

Indomie Goreng karena thitung (1,254) < ttabel 

(1,985) serta nilai signifikansinya di atas 

0,05. 

5. Secara parsial iklan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Mie Indomie 

Goreng karena thitung (2,027) > ttabel (1,985) 

serta nilai signifikansinya di bawah 0,05. 

6. Secara parsial harga berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 
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Mie Indomie Goreng karena thitung (2,059) > 

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 4.12 

di atas. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa 

variabel independen yang mempunyai nilai 

Standaridized Coefficient Beta paling besar 

adalah variabel variasi produk yaitu sebesar 

0,236 yang berarti bahwa variabel variasi produk 

merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap loyalitas produk Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor. 

 

4.2. Pembahasan 

Penelitian ini melibatkan sebanyak 100 

responden untuk memberikan informasi 

mengenai pengaruh varabel X1 yaitu ekuitas 

merek, X2 yaitu kualitas produk, X3 yaitu variasi 

produk, X4 yaitu kemasan, X4 yaitu iklan, dan X5 

yaitu harga terhadap pengaruhnya pada variabel 

Y yaitu loyalitas pelanggan. Berdasarkan latar 

belakang yang telah disampaikan dalam 

penelitian ini bahwa loyalitas pelanggan Indomie 

goreng memiliki kendala dalam hal penurunan 

market share serta yang lainnya, maka dari itu 

perlu dilakukan penelitian diantaranya dengan 

menggunakan variabel ekuitas merek, kualitas 

produk, variasi produk, kemasan, iklan dan harga 

sehimgga permasalahan tersebut dapat terjawab. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 

untuk menjawab permasalahan pengaruh ekuitas 

merek, kualitas produk, variasi produk, kemasan, 

iklan dan harga terhadap loyalitas pelanggan 

Indomie Goreng Special di Kota Bogor. 

Pada hasil uji validitas menunjukan bahwa 

semua pernyataan yang tertera dalam kuesioner 

yang telah disebar dinyatakan valid, karena rhitung 

> 0,195. Hasil uji 

reliabilitas menunjukan semua memiliki 

koefisien keandalan atau cronbach’s alpha > 0,6. 

Hal ini menyatakan bahwa pernyataan dalam 

kuesioner reliabel. Persamaan regresi yang 

diperoleh dari penelitian  ini  adalah  Y 

= 0,824  +  0,126X1 +  0,111X2 + 0,380X3 

+0,133X4+0,244X5+0,239X6. 

Dalam upaya mengidentifikasi seberapa 

jauh pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependennya, diperoleh dari nilai 

koefisien determinasi. Sebagaimana yang telah 

diuraikan sebelumnya, bahwa nilai koefisien 

determinasi yang  dinyatakan dalam Adjusted R 

Square adalah 50,01% atau 0,501. Hal ini 

menunjukan bahwa kontribusi variabel 

independen adalah sebesar 50,01%, sedangkan 

sisanya sebesar 49,99% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak masuk dalam model 

penelitian ini. Nilai Adjusted R Square yang 

didapatkan terbilang cukup besar, karena berada 

di atas 50% maka dapat dikatakan model 

penelitian ini cukup baik. 

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan 

tidaknya hasil penelitian dengan menghitung 

thitung. Diketahui dari perhitungan di atas 

menunjukan bahwa angka thitung variabel ekuitas 

merek adalah 1,527 sedangkan angka ttabel adalah 

1,985 (thitung < ttabel) artinya bahwa variabel 

ekuitas merek tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini 

berarti bahwa pelanggan loyal bukan hanya 

melihat merek saja akan tetapi faktor yang lain 

nya. 

Selanjutnya untuk hasil uji t variabel 

kualitas produk, angka thitung variabel kualitas 

produk adalah 0,601 sedangkan angka ttabel 

adalah 1,985 (thitung < ttabel) artinya bahwa variabel 

kualitas produk tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Pada variabel ketiga yaitu variasi produk, 

angka thitung variabel variasi produk adalah 2,518 

sedangkan angka ttabel adalah 1,985 (thitung > ttabel) 

artinya bahwa variabel variasi produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Adapun angka 
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thitung variabel kemasan adalah 1,254 sedangkan 

angka ttabel adalah 1,985 (thitung < ttabel) artinya 

bahwa variabel kemasan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hasil penelitian mengenai variabel loyalitas 

pelanggan, menunjukkan bahwa pelanggan 

menjadi loyal bukan melihat dari kemasan, 

kemungkinan hal ini dikarenakan semua bahan 

kemasan mie instan hampir sama. 

Selanjutnya untuk angka thitung variabel iklan 

yaitu sebesar 2,027 sedangkan angka ttabel adalah 

1,985 (thitung > ttabel) artinya bahwa variabel iklan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special. Hal ini 

terjadi karena iklan yang dilakukan oleh Indomie 

sering di tayangkan baik di televise maupun di 

billboard, sehingga masyarakat semakin yakin 

untuk melakukan pembelian ulang. 

Terakhir yaitu variabel harga, angka thitung 

variabel harga adalah sebesar 2,059 sedangkan 

angka ttabel adalah 1,985 (thitung > ttabel) artinya 

bahwa variabel harga berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini 

memungkinkan karena penghasilan responden 

lebih banyak di skala menegah ke bawah dan 

harga Indomie Goreng Special pun sangat 

terjangkau untuk masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas 

dari enam variabel independen yang digunakan 

ternyata ada tiga variabel independen yang 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special (Studi Kasus 

Masyarakat Kota Bogor) yaitu variabel variasi 

produk (X3), variabel Iklan (X5), dan variabel 

Harga (X6). Variasi produk dalam hal ini 

berpengaruh signifikan karena dari banyaknya 

variasi produk yang ditawarkan oleh Indomie 

ternyata masyarakat lebih loyal dengan variasi 

Indomie Goreng Special. Kemudian iklan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan karena sering dan banyak nya iklan 

yang ditayangkan sehingga menambah 

kepercayaan pelanggan 

untuk melakukan pembelian ulang dan menjadi 

pelanggan loyal. Variabel harga pun berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan karena 

harga yang diberikan oleh perusahaan Indomie 

sangat terjangkau sehingga memungkinkan 

masyarakat untuk melakukan pembelian 

berulang dan menjadi pelanggan yang loyal. 

 

BAB V SIMPULAN 

DAN SARAN 

 

Berdasarkan analisis dan evaluasi data yang 

telah dilakukan terhadap variabel- variabel 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

 

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 simultan, ekuitas merek, kualitas 

produk, variasi produk, kemasan, iklan dan 

harga berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Indomie Goreng Special 

di Kota Bogor. 

2. Secara parsial ekuitas merek tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor. 

3. Secara parsial kualitas produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomie Goreng Special di Kota 

Bogor. 

4. Secara parsial variasi produk berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Indomie Goreng Special di Kota Bogor. 

5. Secara parsial kemasan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Indomie Goreng Special di Kota Bogor. 
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6. Secara parsial iklan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor. 

7. Secara parsial harga berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Indomie 

Goreng Special di Kota Bogor 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran, 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan PT Indofood CBP Sukses 

Makmur tbk sebaiknya selalu 

memperhatikan variasi produk, iklan dan 

harga. 

2. Perusahaan harus bisa berinovasi khususnya 

yang berkaitan dengan variasi produk agar 

terus bisa mempertahankan eksistensi untuk 

dapat bersaing dengan perusahaan lain yang 

memproduksi produk serupa. Seperti 

misalnya menambah varian baru yang tidak 

mudah ditiru oleh pesaing. 

3. Khusus dalam hal iklan, perusahaan 

sebaiknya lebih sering menayangkan iklan 

produk Indomie Goreng Special dan 

menjaga kepercayaan pelanggan karena 

dalam hal ini iklan menjadi sesuatu yang 

paling utama bagi konsumen dalam 

menetapkan pilihan produk. 

4. Dalam hal harga perusahaan PT Indofood 

CBP Sukses Makmur tbk sudah tepat dalam 

menentukan harga yang terjangkau. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage terhadap harga saham pada perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. Variabel independen penelitian terdiri dari ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage, sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. 

Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dan profitabilitas masing-masing 

berpengaruh terhadap harga saham, namun leverage tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. 

 

Kata kunci : Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan harga saham 
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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan risiko bisnis seiring 

pertumbuhan kompleksitas dan persaingan 

usaha, mendorong pemilik dana yang akan 

menginvestasikan dananya memerlukan 

informasi dan analisis yang memadai 

sebelum berinvestasi guna meminimalisasi 

risiko investasi. 

Investasi secara garis besar dapat dibagi 

menjadi investasi pada aset riil dan investasi 

pada aset keuangan. Investasi pada saham 

merupakan salah satu bentuk dari investasi 

pada aset keuangan. 

 Saham dapat didefinisikan sebagai 

tanda penyertaan atau pemilikan seseorang 

atau badan di dalam perusahaan (Kasmir, 

2017). Investor yang akan menginvestasikan 

dananya ke dalam bentuk saham suatu 

perusahaan dapat melakukannya di pasar 

primer, yaitu pasar yang menangani saat 

pertama emisi saham suatu perusahaan atau 

di pasar sekunder, yaitu pasar yang melayani 

sehari-hari transaksi perdagangan saham 

yang telah beredar, setelah masa penjualan di 

pasar primer berakhir. 

Menurut Brigham dan Houston 

(2014:10) harga saham adalah bentuk dari 

segala informasi yang tersedia bagi publik 

dan didasarkan pada arus kas yang 

diharapkan di tahun berjalan serta tahun-

tahun mendatang. Fluktuasi harga saham 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal perusahaan. Faktor internal 

perusahaan tersebut dapat dibagi menjadi 

faktor internal keuangan dan non keuangan. 

Rasio keuangan dapat menunjukkan 

hubungan antar angka data keuangan yang 

berbeda untuk membantu menetapkan 

keputusan. Rasio keuangan memberikan 

informasi yang berguna bagi pemakai untuk 

mengevaluasi aktivitas bisnis dan kesehatan 

perusahaan. Analisis menggunakan rasio 

keuangan mengharapkan informasi historis 

dari rasio tersebut akan berulang kembali di 

masa yang akan datang, sehingga dalam 

penggunaannya memerlukan penyesuaian 

dengan estimasi konteks di masa depan.  

Ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

leverage antara lain merupakan rasio 

keuangan dari faktor internal keuangan 

perusahaan yang mungkin dapat 

mempengaruhi harga saham perusahaan yang 

diperdagangkan khususnya di pasar 

sekunder.  

Obyek penelitian menggunakan 

perusahaan sektor keuangan subsektor 

perbankan mempertimbangkan perusahaan 

perbankan yang merupakan lembaga 

intermediasi keuangan adalah salah satu 

penggerak utama pembangunan 

perekonomian masyarakat dan kapitalisasi 

pasar perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) cukup signifikan sebesar 

lebih dari 24,68% di 2017.        

Penelitian Aprillia, Yuliandhari, dan 

Nurbaiti (2017) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham dan financial leverage 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

harga saham. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Arifin dan Agustami (2015) menemukan 

bahwa ukuran perusahan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap harga saham dan 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham, sementara hasil 

penelitian Diana, Dewi, Suaryana (2013) 

menunjukkan bahwa equity ratio (leverage) 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham.  

 

1.2. Tujuan dan Masalah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

kembali hubungan ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage dengan harga saham. 

Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-

penelitian sebelumnya menyebabkan isu ini 

menarik untuk diteliti kembali. Beberapa 

perumusan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah :   

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan 

sektor keuangan subsektor perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan 
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sektor keuangan subsektor perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan sektor 

keuangan subsektor perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2017? 

4. Apakah secara simultan ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage 

berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor keuangan subsektor 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2015-2017? 

 

2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis 

2.1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran 

besar kecilnya sebuah perusahaan yang 

ditunjukan atau dinilai oleh total aset, total 

penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-

lain (Brigham & Houston, 2014:4). 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar 

relatif memiliki probabilitas lebih besar 

untuk memenangkan persaingan dan 

memiliki akses yang lebih besar untuk 

mendapat sumber pendanaan dari berbagai 

sumber, sehingga lebih mudah untuk 

memperoleh pinjaman dari kreditur. Pada sisi 

lain, perusahaan dengan skala kecil lebih 

fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, 

karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi 

terhadap perubahan yang mendadak. 

Dalam kaitan ukuran perusahaan dengan 

perusahaan perbankan, berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan 

Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti 

Bank menyatakan bahwa Bank Umum 

berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) dibagi 

menjadi: 

1) BUKU 1: jenis bank dengan modal inti < 

Rp 1 triliun. Bank dalam kategori BUKU 

1 hanya boleh melakukan kegiatan usaha 

dalam mata uang Rupiah dan kegiatan 

sebagai pedagang valuta asing. 

2) BUKU 2: bank dengan modal inti Rp 1 

triliun – Rp 5 triliun. Bank dalam kategori 

BUKU 2 dapat melakukan kegiatan usaha 

dalam mata uang Rupiah dan valuta 

asing, kegiatan keagenan, kegiatan sistem 

pembayaran dan electronic banking, 

kegiatan penyertaan modal pada lembaga 

keuangan di Indonesia, dan kegiatan 

penyertaan modal sementara dalam 

rangka penyelamatan kredit. 

3) BUKU 3: bank dengan modal inti Rp 5 

triliun – Rp 30 triliun. Bank dalam 

kategori BUKU 3 dapat melakukan 

seluruh Kegiatan Usaha yang dilakukan 

bank umum konvensional baik dalam 

Rupiah maupun dalam valuta asing dan 

penyertaan modal pada lembaga 

keuangan di Indonesia dan/atau di luar 

negeri terbatas pada wilayah regional 

Asia. 

4) BUKU 4: bank dengan modal inti Rp 30 

triliun. Bank dalam kategori BUKU 4 

dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha 

yang dilakukan bank umum konvensional 

baik dalam Rupiah maupun dalam valuta 

asing dan penyertaan modal pada 

lembaga keuangan di Indonesia dan/atau 

seluruh wilayah di luar negeri dengan 

jumlah lebih besar dari BUKU 3. 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan logaritma natural (Ln) dari 

total aset sebagai ukuran perusahaan. 

 

2.2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan laba. Menurut Fahmi 

(2013:135) Rasio profitabilitas mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. Analisis mengenai profitabilitas 

sangat penting bagi kreditor dan investor. 

Bagi kreditor, laba merupakan sumber 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman. 

Sedangkan bagi investor, laba merupakan 

salah satu faktor penentu perubahan nilai 

efek. 

Terdapat 5 (lima) perhitungan rasio 

profitabilitas menurut  Sartono (2014),  yaitu 

:  

1) Gross Profit Margin (Marjin laba kotor),  

2) Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih),  

3) Return On Assets (ROA)/ROI  

4) Return On Equity (ROE)  
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5) Earning Power. 

Penulis menggunakan ROA sebagai 

rasio profitabilitas dalam penelitian ini. 

Menurut Kasmir (2015:201) ROA 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan. ROA juga menjadi suatu 

ukuran tentang efektifitas manajemen dengan 

mengelola investasinya.  

 

2.3. Leverage 

leverage secara hafiah berarti 

pengungkit. Leverage secara keuangan 

berarti digunakan untuk meningkatkan 

keuntungan yang diharapkan. Menurut 

(Kasmir, 2015: 151) rasio solvabilitas atau 

rasio leverage merupakan rasio yang 

digunakan dalam mengukur sejauh mana aset 

perusahaan dibiayai dengan utang, artinya 

berapa besar beban utang yang ditanggung 

perusahaan dibandingkan dengan asetnya. 

Dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). 

Porsi utang yang tepat akan memberikan 

leverage keuangan antara lain berupa insentif 

dari penurunan pajak yang dibayarkan 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

laba setelah pajak dan likuiditas perusahaan, 

namun sebaliknya porsi utang yang 

berlebihan (extreme leverage) akan terjebak 

dalam tingkat utang yang tinggi dan kesulitan 

melepaskan beban utang tersebut sehingga 

mempengaruhi kesehatan keuangan 

perusahaan dan keberlangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang. 

Menurut Sartono (2014:120), Kasmir 

(2013:155) dan Fahmi (2013:127), secara 

umum terdapat 5 (lima) jenis rasio leverage 

yang sering digunakan oleh perusahaan, 

yaitu: 

1) Debt Ratio  

2) Debt to Equity Ratio  

3) Time Interest Earned Ratio  

4) Fixed Charge Coverage  

5) Debt Service Coverage 

Debt to Equity Ratio (DER) digunakan 

dalam penelitian ini untuk menentukan 

leverage. DER digunakan untuk melihat 

seberapa besar utang perusahaan jika 

dibandingkan dengan ekuitas para pemegang 

saham perusahaan. 

 

2.4. Harga Saham 

Harga saham adalah harga yang terjadi 

di bursa pada waktu tertentu (Darmadji & 

Fakhruddin, 2012: 102). Fluktuasi harga 

saham dapat berubah dalam hitungan detik 

tergantung kepada permintaan dan 

penawaran antara pembeli dengan penjual 

saham di bursa. 

Harga saham menurut Widoatmojo 

(2012) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):  

1) Harga Nominal  

Harga yang tercantum dalam sertifikat 

saham yang ditetapkan oleh emiten untuk 

menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. Besarnya harga nominal 

memberikan arti penting saham karena 

deviden minimal biasanya ditetapkan 

berdasarkan nilai nominal.  

2) Harga Perdana  

Harga perdana merupakan pada waktu 

harga saham tersebut dicatat di bursa 

efek. Harga saham pada pasar perdana 

umumnya ditetapkan oleh penjamin 

emisi dan emiten. Harga ini terjadi di 

pasar primer. 

3) Harga Pasar  

Harga pasar adalah harga jual dari 

investor yang satu dengan investor yang 

lain. Harga ini terjadi di pasar sekunder. 

Investor di BEI setidaknya mengenal 3 

(tiga) bentuk harga terkait saham, yaitu: 

harga pasar, harga penutupan (closing price) 

dan harga pembukaan (pre-opening price). 

Harga pasar merupakan harga yang dibentuk 

pasar melalui mekanisme sistem lelang 

secara terus menerus (countinous auction) 

sehingga akan bertemu antara harga jual dan 

harga beli dengan harga yang sama. Proses 

tawar-menawar itu akan terus terjadi hingga 

berakhirnya jam perdagangan hari tersebut. 

Jadi transaksi perdagangan saham itu akan 

terus berulang, mungkin dapat terjadi 

puluhan bahkan ratusan kali harga yang 

disepakati oleh masing-masing investor 

untuk saham yang sama dalam satu hari 
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bursa. Harga penutupan (closing price) 

adalah yang terbentuk pada jam berakhir 

perdagangan hari bursa. Harga pembukaan 

(pre-opening price) adalah harga yang paling 

pantas bagi saham tertentu setelah penutupan 

sehari sebelumnya itu yang ditentukan oleh 

pasar. Faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam menentukan harga 

pembukaan antara lain, adalah informasi 

dalam 12 jam terakhir antara harga 

penutupan hingga menjelang pasar saham 

dibuka, jumlah saham (volume) pada posisi 

penawaran jual dan penawaran beli pada saat 

terakhir saham diperdagangkan, serta 

berbagai kondisi ekonomi dan finansial baik 

secara lokal maupun regional yang terjadi 

pada bursa-bursa di luar negeri. 

 

2.5. Hipotesis 

Ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi antara lain daya saing 

perusahaan, akses terhadap permodalan dan 

fleksibilitas perusahaan menghadapi 

perubahan bisnis. Aprillia, Yuliandhari, dan 

Nurbaiti (2017) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham. Maka hipotesis 1 dari penelitian ini 

adalah: 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Profitabilitas perusahaan yang tinggi 

secara umum mencerminkan kinerja 

perusahaan yang baik. Penelitian Arifin dan 

Silviana (2015) menemukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham. Maka hipotesis 2 dari 

penelitian ini adalah: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Leverage dengan porsi yang tepat akan 

meningkatkan likuiditas dan memberikan 

insentif pajak bagi perusahaan, sebaliknya 

leverage yang berlebihan dapat menyulitkan 

kondisi keuangan perusahaan bahkan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka 

panjang. Hasil penelitian Diana, Dewi, 

Suaryana (2013) menunjukkan bahwa equity 

ratio (leverage) berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Maka 

hipotesis 3 dari penelitian ini adalah: 

H3 : Leverage berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Dari beberapa hipotesis yang sudah 

dijelaskan di atas, informasi akuntansi  

berupa ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

leverage mempengaruhi harga saham karena 

menjadi bahan  pertimbangan investor dalam 

menginvestasikan dananya. Maka hipotesis 4 

dari penelitian ini adalah: 

H4 : Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

leverage secara simultan berpengaruh 

terhadap harga saham. 

 

3. Metodologi 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang memakai 

data kuantitatif sehingga analisis datanya 

menggunakan analisis kuantitatif.  

Penelitian bersifat eksplanasi asosiatif 

yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu 

generalisasi sampel terhadap populasinya.  

Penelitian asosiatif merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini 

maka akan dapat dibangun suatu teori yang 

dapat berfungsi untuk menjelaskan, 

meramalkan, dan mengontrol suatu gejala 

(Sugiyono, 2013 : 207).  

 

3.2. Data Penelitian 

Data yang digunakan adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 

peneliti dari subjek penelitiannya. 

Dalam penelitian ini data yang 

diperlukan terkait dengan ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage dan harga 

saham tahun 2015-2017 diperoleh dari 

laporan tahunan perusahaan perbankan dan 

data pasar ringkasan perdagangan saham 

yang berasal dari website BEI 

(www.idx.co.id). 

 

3.3. Teknik Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

observasi dan dokumentasi. Metode 

http://www.idx.co.id/
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observasi merupakan telaah pustaka dengan 

mengamati jurnal-jurnal terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini. Metode 

dokumentasi adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan 

dokumen yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

 

1. Populasi 

Populasi adalah adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono : 2016). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

keuangan subsektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 

berjumlah 43 bank. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan 

dianggap bisa mewakili dari keseluruhan 

populasi. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu metode penentuan 

sampel dengan pertimbangan dan kriteria 

tertentu. Sampel penelitian yang diambil 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Perusahaan sektor keuangan subsektor 

perbankan yang terdaftar di BEI  dan 

sahamnya aktif diperdagangkan selama 

tahun 2015-2017. 

b) Perusahaan yang tidak  didelisting selama 

periode penelitian. 

c) Perusahaan memiliki harga saham 

minimal Rp 500 selama periode 

penelitian. 

d) Perusahaan tidak dalam keadaan merugi 

dalam periode 2015-2017. 

e) Perusahaan mengalami pertumbuhan aset 

selama periode penelitian. 

Berikut perhitungan sampel berdasarkan 

kriteria tersebut: 

Tabel 1. Sampel berdasarkan purposive 

sampling 

No Kriteria sampel Total 

1 
Perusahaan jasa sektor 

keuangan subsektor 
43 

perbankan yang terdaftar di 

BEI dan sahamnya aktif 

diperdagangkan selama tahun 

2015-2017. 

2 
Perusahaan yang didelisting 

selama periode penelitian. 
(2) 

3 

Perusahaan memiliki harga 

saham kurang dari Rp 500 

selama periode penelitian  

(12) 

4 

Perusahaan dalam keadaan 

merugi dalam periode 2015-

2017 

(11) 

5 

Perusahaan mengalami 

penurunan aset selama 

periode penelitian. 

(3) 

Jumlah perusahaan yang menjadi 

sampel 
15 

Tahun penelitian 3 

Total sampel selama periode 

penelitian 
45 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel 

merupakan definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan kriteria variabel 

tersebut diamati. Penelitian menggunakan 

variabel sebagai berikut: 

a) Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini 

adalah harga saham penutupan. 

b) Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan = Ln Total Aset 

b) Profitabilitas 

ROA = Laba Bersih / Total Aset 

c) Leverage 

DER = Total Utang / Total Ekuitas 

d) Harga saham 

Harga saham penutupan (closing price) 

 

3.5. Alat Analisis 

Penelitian menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda. Teknik ini 

menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen dan 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Dalam penggunaannya regresi linear 
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mempunyai syarat atau asumsi klasik yang 

harus terpenuhi, sehingga model prediksi 

yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimation). Penulis menggunakan 

piranti lunak Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) versi 23 dalam pengolahan 

data penelitian. Penelitian menggunakan 

tingkat kepercayaan (confident level) sebesar 

95% atau Alfa/significance level sebesar 

0,05. 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah distribusi variabel terikat untuk 

setiap nilai variabel bebas tertentu 

berdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal 

sehingga  secara statistik layak dilakukan. 

Pengujian dapat menggunakan 

Histogram yang menampilan grafik dari 

tabulasi frekuensi yang digambarkan 

dalam bentuk grafik batangan.  

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah pada sebuah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel independen. Model regresi yang 

baik adalah yang tidak memiliki korelasi 

di antara variabel independen. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dan tolerance. Jika nilai VIF < 10 

dan tolerance > 0,10 maka model regresi 

terbebas dari masalah multikolonieritas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, disebut 

homoskedastisitas dan jika variance dari 

residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Apabila asumsi 

heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka 

model regresi dinyatakan valid sebagai 

alat peramalan. 

 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda 

merupakan model prediksi atau peramalan 

dengan menggunakan data berskala interval 

atau rasio dengan melibatkan lebih dari satu 

variabel bebas atau predictor. Persamaan dari 

model regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + βn Xn + e 

Keterangan: 

Y = Variabel terikat atau response. 

X = Variabel bebas atau predictor. 

α = Konstanta. 

β = Slope atau Koefisien regresi. 

Dalam penelitian ini X1 = ukuran perusahaan, 

X2 = profitabilitas, X3 = leverage dan Y = 

harga saham 

 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang merupakan 

jawaban sementara yang dikemukakan 

peneliti terhadap rumusan masalah penelitian 

yang dikemukakan peneliti berdasarkan teori 

dan studi yang relevan dan belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan dan pengolahan data. 

a) Uji t 

Uji t atau uji parsial bertujuan untuk 

menguji pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan t hasil perhitungan (t 

hitung) dengan t dari tabel t (t tabel) atau 

dengan melihat kolom signifikansi pada 

masing-masing t hitung. Variabel bebas 

dikatakan berpengaruh terhadap variabel 

terikat jika t hitung > t tabel atau nilai 

signifikansi (2 tailed) t < Alfa (0,05). 

b) Uji F 

Uji F atau uji serentak dikenal juga 

sebagai uji Anova (Analysis of variance)  

bertujuan untuk melihat pengaruh semua 

variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan F 

hasil perhitungan (F hitung) dengan F 
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dari tabel F (F tabel) atau dengan 

membandingkan kolom signifikansi F 

dengan Alfa. Sekumpulan variabel bebas 

secara simultan dikatakan terbukti 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat jika F hitung > F tabel 

atau kolom signifikansi F < Alfa (0,05).   

c) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2016:95). 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

berapa kontribusi yang diberikan variabel 

bebas terhadap variabel terikat, bernilai 

antara 0 hingga 1. R Square (R2) yang 

digunakan dalam penelitian adalah 

Adjusted R Square yang menjadi 

indikator untuk mengetahui pengaruh 

pertambahan suatu variabel bebas ke 

dalam suatu persamaan regresi. R Square 

bernilai 1 berarti variabel bebas 

menjelaskan secara sempurna dari variasi 

total variabel terikat, dan sebaliknya. 

 

4. Pembahasan 

4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 2. Hasil statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

X1 45 29,53363 34,6576 32,4927069 1,49498106 

X2 45 ,1277 3,1082 1,540424 ,7682776 

X3 45 283,37 1474,84 626,8956 256,59403 

Y 45 550 21900 3739,49 4672,368 
Valid N 

(listwise) 
45 

    

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai 

rata-rata 32,4927069 dengan standar deviasi 

1,49498106, nilai terendah 29,53363 dan 

nilai tertinggi 34,6576. Profitabilitas 

memiliki nilai terendah 0,1277 dan nilai 

tertinggi 3,1082, nilai rata-rata profitabilitas 

1,540424 dengan standar deviasi 0,7682776. 

Nilai terendah untuk Leverage 283,37 dan 

nilai tertinggi 1474,84 dan nilai rata-ratanya 

626,8956 dengan standar deviasi 256,59403. 

Harga saham memiliki nilai rata-rata 3739,49 

dengan standar deviasi 4672,368 dan nilai 

terendah 550 sementara nilai tertingginya 

21900 

 

4.2. Uji Normalitas dan Multikolinearitas 

Uji normalitas menggunakan 

Histogram sesuai gambar 1, menunjukkan 

kurva mengikuti bentuk lonceng (bell curve) 

dan tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan 

yang menggambarkan pola berdistribusi 

secara normal sehingga modal regresi 

memenuhi asumsi normalitas.   

Gambar 1. Hasil uji normalitas 

 
 

Tabel 3. Hasil uji multikolinearitas 

 
 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas 

yang ditunjukkan pada tabel 3 di atas, 

diketahui bahwa seluruh variable bebas yaitu 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

leverage memiliki VIF hitung < 10 atau nilai 

tolerance > 0,10 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh variable bebas dalam 

penelitian ini tidak mengalami masalah 

multikolinearitas. 

 

4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas 

menggunakan grafik scatterplot sesuai 
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gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak di atas maupun di 

bawah angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak 

berkumpul memenuhi satu tempat saja serta 

tidak menunjukkan pola atau bentuk tertentu, 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi yang 

digunakan.  

Gambar 2. Hasil uji heteroskedastisitas  

 
 

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4. Hasil uji regresi linear berganda 

Model 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std Error Beta 

1 (Constant) -39521,472 11602,284   

X1 1194,812 393,050 0,382 

X2 3061,963 828,225 0,503 

X3 -0,444 2,270 -0,024 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

 

Dari tabel di atas diketahui persamaan 

dari model regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Y = -39521.472 + 1194.812X1 +  

3061.963X2 – 0.444X3 + e 

Keterangan: 

Y  = Harga saham 

X1 = Ukuran perusahaan (Ln Total Aset) 

X2 = Profitabilitas (ROA) 

X3 = Leverage (DER) 

α = Konstanta. 

β = Slope atau Koefisien regresi 

Variabel ukuran perusahaan dan 

profitabilitas memiliki koefisien arah positif 

(searah) dengan harga saham, sementara 

variabel leverage memiliki koefisien arah 

negatif (berlawanan arah) dengan harga 

saham. Hal ini berarti semakin besar ukuran 

perusahaan dan profitabilitas maka semakin 

tinggi harga saham perusahaan, namun 

semakin tinggi leverage menyebabkan 

penurunan harga saham perusahaan.  

 

4.5. Uji t 

Tabel 5. Hasil uji t 

 
 

Hasil t hitung sesuai tabel 5 

dibandingkan dengan t tabel menggunakan 

tabel distribusi t dengan df=n–k–1 (df=45–3–

1=41) dan taraf signifikasi 0,05 yang bernilai 

sebesar 2,01954,  menunjukkan sebagai 

berikut: 

a) Variabel ukuran perusahaan (X1) 

memiliki nilai t hitung sebesar 3,040 > t 

tabel sebesar 2,01954 atau signifikansi 

sebesar 0,004 < 0,05, maka berarti bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham 

perusahaan sektor keuangan subsektor 

perbankan yang terdaftar di BEI 2015-

2017. 

b) Variabel profitabilitas (X2) memiliki nilai 

t hitung sebesar 3,697 > t tabel sebesar 

2,01954 atau signifikansi sebesar 0,001 < 

0,05, maka berarti bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan sektor keuangan 

subsektor perbankan yang terdaftar di 

BEI 2015-2017. 

c) Variabel leverage (X3) memiliki nilai t 

hitung sebesar -0,196 < t tabel sebesar 

2,01954 atau signifikansi sebesar 0,846 > 

0,05, maka berarti bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan sektor keuangan 

subsektor perbankan yang terdaftar di 

BEI 2015-2017.  
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4.6. Uji F 

Tabel 6. Hasil uji F 

 
 

Hasil uji F atau Anova dibandingkan 

dengan F tabel menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 dan d.f. pembilang 3, d.f. 

penyebut 41 yaitu sebesar 2,836,   

menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

18,441 > F tabel sebesar 2,836, maka berarti 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

leverage secara simultan berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan sektor 

keuangan subsektor perbankan yang terdaftar 

di BEI 2015-2017 

 

4.7. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 7. Hasil uji koefisien determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

1 ,758a 0,574 0,543 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage 

b. Dependent Variabel: Harga Saham  

 

Hasil uji koefisien determinasi 

(R2) menunjukkan bahwa Adjusted R Square 

sebesar 0,543 atau 54.3%, maka berarti 

54.3% dari variabel harga saham perusahaan 

sektor keuangan subsektor perbankan yang 

terdaftar di BEI 2015-2017 dapat dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan leverage, sedangkan 

sisanya sebesar 45.7% dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di 

luar variabel penelitian. 

 

5. Simpulan 

Simpulan dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan sektor keuangan subsektor 

perbankan yang terdaftar di BEI 2015-

2017 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas secara parsial berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan sektor 

keuangan subsektor perbankan yang 

terdaftar di BEI 2015-2017 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

leverage secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan sektor 

keuangan subsektor perbankan yang 

terdaftar di BEI 2015-2017 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

leverage secara simultan berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan sektor 

keuangan subsektor perbankan yang 

terdaftar di BEI 2015-2017. Ketiga 

variabel bebas menjelaskan atau 

mempengaruhi harga saham perusahaan 

sektor keuangan subsektor perbankan 

yang terdaftar di BEI 2015-2017 sebesar 

54.3%.  
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Analisis Sistem Antrean di Bengkel AHASS Harika Motor Cabang Bekasi 

Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan 

Haris Karyadi1 dan Dzikri Fadhlillah Fauzi2
 

1 Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 
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ABSTRAK 

Seiring dengan berkembangnya keperluan masyarakat akan kendaraan bermotor, motor Honda pun 

menjadi salah satu penyedia kebutuhan motor bagi masyarakat. Dengan semakin meningkatnya penjualan 

motor Honda, maka kebutuhan akan maintenance kendaraan bermotor pun semakin meningkat, disinilah 

peran bengkel resmi AHASS sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis sistem antrean di bengkel AHASS Harika Motor cabang Bekasi sebagai upaya meningkatkan 

efisiensi pelayanan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah motor para pelanggan Bengkel AHASS Harika Motor cabang 

Bekasi. Sampel diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus slovin. 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data 

menggunakan data kedatangan dan pelayanan yang di olah dengan Software POM/QM for Windows waiting 

line versi 3.0. 

Hasil analisis menunjukkan jika bengkel menambah 9 mekanik maka 𝜌 menjadi sebesar 0,67, 

𝐿𝑞 menjadi 0,39, 𝐿𝑠 menjadi 6,39, 𝑊𝑞 menjadi 0.03 jam atau 1.96 menit, 𝑊𝑠 menjadi 0,53 jam atau 31,96 

menit, dan 𝜌0 menjadi 0.002352. Dari hasil penelitian di dapatkan dengan penambahan jumlah mekanik 

menjadi 9, jumlah motor yang menunggu dalam sistem antrean menjadi tidak ada. Dengan demikian jumlah 

mekanik yang optimal adalah 9 (sembilan) mekanik. 

 

Kata kunci : Sistem Antrean, Simulasi Antrean, Efisiensi Pelayanan. 
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1. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya keperluan 

masyarakat akan kendaraan bermotor, motor Honda 

pun menjadi salah satu penyedia kebutuhan motor 

bagi masyarakat. Dengan semakin meningkatnya 

penjualan motor Honda, maka kebutuhan akan 

maintenance kendaraan bermotor pun semakin 

meningkat, disinilah peran bengkel resmi AHASS 

sangat dibutuhkan. 

Saat memberikan pelayanan dan melakukan 

perbaikan motor bengkel resmi AHASS, fenomena 

antrean tentu saja menjadi hal yang sangat sering kita 

jumpai dan tentunya menjadi masalah yang harus 

segera dicari solusinya. Antrean terjadi dikarenakan 

banyaknya pelanggan yang dilayani melebihi 

kapasitas layanan yang tersedia. Dengan banyaknya 

pelanggan yang menunggu dan antrean yang semakin 

panjang tentu saja akan membuat pelanggan merasa 

tidak nyaman ketika harus menunggu terlalu lama 

dalam antrean. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 2 hari 

mengenai waktu tunggu motor dari mulai masuk 

dalam antrean, masuk ke pit mekanik, hingga selesai 

diperbaiki di bengkel resmi AHASS Harika Motor 

cabang Bekasi terhadap 85 motor dengan jumlah pit 

dan mekanik sebanyak 7 orang, masih menyisakan 

waktu tunggu yang cukup lama, apalagi pada jam 

sibuk yakni di pagi hari serta akhir pekan yakni Sabtu 

dan Minggu. 

 
Tabel 1.1 Waktu Tunggu Pelayanan 

Di Bengkel Resmi AHASS 

 

Waktu Tunggu Jumlah 

Kendaraan 

Presentase 

0 – 10 Menit 3 4% 

10 – 20 Menit 8 10% 

20 – 30 Menit 11 13% 

30 – 40 menit 14 17% 

40 – 50 Menit 5 7% 

50 – 60 Menit 5 7% 

> 60 Menit 37 42% 

Jumlah 

Kendaraan 
85 100% 

Sumber : Bengkel AHASS Harika Motor Cabang 

Bekasi (2017) 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari 85 

kendaraan, terdapat 37 kendaraan atau 42% yang 

mengalami masa tunggu lebih dari 60 menit. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini menjadi 

sangat penting untuk dilakukan guna dijadikan bahan 

pertimbangan perusahaan untuk melakukan perbaikan di 

masa datang. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di 

atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: (1) Berapa waktu tunggu rata-rata per motor? 

(2) Berapa jumlah mekanik yang optimal agar 

pelanggan bengkel AHASS tidak terlalu lama 

mengantri? (3) Apakah bentuk model sistem antrean 

pada bengkel AHASS Harika Motor cabang Bekasi 

yang sekarang diterapkan dalam memberikan layanan 

sudah sesuai standar? (4) Bagaimanakah 

memodelkan sistem antrean yang dapat 

mengefisiensikan waktu pelayanan yang ada 

sehingga dapat memperkecil waktu tunggu 

pelanggan? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui waktu tunggu rata-rata per motor. (2) 

Untuk mengetahui jumlah mekanik yang optimal agar 

pelanggan bengkel AHASS Harika Motor tidak 

terlalu lama mengantri. (3) Untuk mengetahui 

kesesuaian waktu layanan dari bentuk model antrean 

yang sedang diterapkan di bengkel AHASS Harika 

Motor cabang Bekasi dengan standar waktu layanan 

bengkel. (4) Untuk memodelkan suatu sistem antrean 

yang lain yang dapat memperkecil waktu tunggu 

pelanggan dalam mendapatkan layanan dengan 

meningkatkan efektifitas waktu layanan. 

 
3. Kerangka Teoritis 

Teori Antrian 

Garis tunggu merupakan satu atau lebih 

pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Pelanggan 

yang dimaksud bisa orang atau benda (Ariani, 

2017:7.4). Sedangkan menurut Heizer dan Render 

(dalam Elfaranika, 2016), Antrean adalah orang- 

orang atau barang dalam sebuah barisan yang sedang 

menunggu untuk dilayani. 

Teori antrean adalah pendekatan matematika 

untuk analisis garis tunggu. Antre dikenal dalam 

dunia ilmiah sebagai queueing theory atau waiting 

lines, yaitu teori yang membahas seluk-beluk yang 
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dilakukan oleh orang atau benda yang didasari oleh 

kehendak manusia (Suyadi, 2014:217). Studi antrean 

ini berkaitan dengan menghitung fenomena dengan 

menggunakan representatif kinerja, seperti panjang 

antreana rata-rata, waktu rata-rata menunggu dalam 

antrean, dan rata-rata kesibukan fasilitas tersebut. 

Tujuan dasar model-model antrean adalah 

untuk meminimumkan total biaya, yaitu biaya 

langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya 

tidak langsung yang timbul karena para individu 

harus menunggu untuk dilayani. Bila suatu sistem 

mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari jumlah 

optimal, ini berarti membutuhkan investasi modal 

yang berlebihan, tetapi bila jumlahnya kurang dari 

optimal maka hasilnya adalah tertundanya pelayanan. 

 
Elemen-Elemen Dalam Antrean 

Mengantre adalah gejala dari pengaturan 

kapasitas yang kurang baik. Sistem antrean dapat 

dibagi jadi tujuh elemen yaitu: Jumlah pelanggan, 

proses kedatangan, balking, susunan antrean, 

reneging, kebijakan pemilihan pelanggan, dan proses 

layanan. 

 
Model-model Antrean 

Sistem pelayanan biasanya dikelompokan 

berdasarkan banyaknya pemberi pelayanan (server 

atau channel) dan banyaknya tahapan pelayanan yang 

diberikan (phase). Menurut Heizer (2016:856) 

terdapat empat variasi sistem antrean, yaitu: 

1. Server tunggal, sistem fase tunggal 

2. Server tunggal, sistem multipase 

3. Server multipel, sistem fase tunggal 

4. Server multiplel, sistem multipase 

Menurut Ariani (2017:7.19), model antrean 

membantu manajer mengambil keputusan yang dapat 

menyeimbangkan antara biaya kapasitas dan biaya 

tunggu. 

 
Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting (Sekaran dalam 

Sugiyono 2016:64). Di bawah ini adalah gambaran 

kerangka konseptual yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

 

 
 

 
a. Analisis data kedatangan dan pelayanan 

Analisis data kedatangan motor pelanggan pada 

mekanik diolah dengan frekuensi interval waktu 60 

menit untuk mencari jumlah kedatangan orang 

persatuan waktu (λ). Data pelayanan motor pelanggan 

dituangkan kedalam distribusi frekuensi guna 

mencari jumlah frekuensi pelayanan yaitu jumlah 

rata-rata orang yang dilayani persatuan waktu (μ). 

Ada pun rumus yang digunakan adalah : 
Jumlah waktu antar kedatangan 

λ = 
jumlah pelanggan yang datang 

 
Jam Pengamatan 

μ = 
Jumlah Pengunjung 

 

b. Uji Kesesuaian (Goodness of fit) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

hasil observasi berasal dari populasi yang mempunyai 

distribusi tertentu. Uji Kesesuaian Data (Goodness of 

Fit) dilakukan untuk menguji data apakah data sebuah 

sampel yang diambil berkaitan dengan hipotesis yang 

menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut 

mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. 
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c. Perhitungan dengan Software POM/QM for 

Windows Versi 3.0 

Software POM/QM for Windows adalah sebuah 

software yang dirancang untuk melakukan 

perhitungan yang diperlukan pihak manajemen dalam 

mengambil keputusan. Setelah hasil mencari jumlah 

kedatangan orang persatuan waktu (λ) dan jumlah 

rata-rata orang yang dilayani persatuan waktu (μ) 

diketahui selanjutnya data tersebut diolah dengan 

mengunakan Software POM/QM for Windows 

waiting line versi 3.0 untuk mengetahui : 

P : Tingkat kegunaan dari bagian 

layanan 

Lq : Jumlah rata-rata motor pelanggan 

menunggu dalam antrean 
 

N
O

 

Satuan waktu 

per jam 

Jumlah Motor (Unit) 
Rekapi 

tulasi 09-12-2017 
10-12- 
2017 

1 08:00 – 09:00 9 18 27 

2 09:00 – 10:00 6 14 20 

3 10:00 – 11:00 4 9 13 

4 11:00 – 12:00 7 5 12 

5 12:00 – 13:00 5 2 7 

6 13:00 – 14:00 7 1 8 

7 14:00 – 15:00 5 0 5 

8 15:00 – 16:00 3 0 3 

9 16:00 – 17:00 2 0 2 

TOTAL 48 49 97 

Ls : Jumlah rata-rata motor pelanggan 

menunggu dalam sistem 

Wq : Waktu rata-rata yang dihabiskan 

untuk menunggu dalam antrean 

Ws : Jumlah waktu rata-rata yang 

dihabiskan dalam sistem tabel dan 

grafik Probabilitas. 

 
4. Analisis dan Hasil Penelitian 

4.1. Model Sistem Antrean 

Sistem antrean motor pelanggan di Bengkel 

AHASS Harika Motor Cabang Bekasi terdiri atas satu 

tahapan dengan jumlah mekanik sebanyak 7 server. 

Pelanggan yang ingin melakukan servis harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu di frontdesk, 

setelah itu barulah motor masuk dalam antrean, motor 

pelanggan menunggu giliran servisnya di areal parkir 

yang disediakan oleh Bengkel. 

Model antrean motor Bengkel AHASS Harika 

Motor Cabang Bekasi mengikuti pola antrean jalur 

berganda dengan satu tahapan proses (M/M/S). 

 
4.2. Hasil Uji Perhitungan Sistem Antrean 

Analisis data kedatangan motor pelanggan pada 

mekanik diolah dengan frekuensi interval waktu 60 

menit untuk mencari jumlah kedatangan motor 

persatuan waktu (λ). Data pelayanan motor pelanggan 

dituangkan kedalam distribusi frekuensi guna 

mencari jumlah frekuensi pelayanan yaitu jumlah 

rata-rata motor yang dilayani persatuan waktu (μ). 

Dalam melakukan analisis sistem antrean yang 

diterapkan pada proses transaksi di bengkel AHASS 

Harika Motor, digunakan rumus antrean model B : 

M/M/S (multiple-channel queueing system). 

Pengamatan dilakukan selama 2 hari, pada 

hari-hari padat yakni akhir pekan Sabtu dan Minggu, 

dan didapat rata-rata jam operasional yang digunakan 

peneliti untuk mengamati antrean yakni selama 7,5 

jam. Untuk mengetahui jumlah rata-rata kedatangan 

motor (λ), maka bisa didapat dengan membagi rata- 

rata jam operasional dengan jumlah motor yang 

datang, atau bisa dilihat rumus berikut : 

1. jumlah kedatangan motor persatuan waktu (λ) 
 

2. jumlah rata-rata motor yang dilayani persatuan 

waktu (μ) 

 

 
Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus 

tersebut, didapatkan hasil yakni jumlah kedatangan 

motor persatuan waktu (λ) = 12 unit motor/jam, 

sedangkan jumlah rata-rata motor yang dilayani 
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persatuan waktu (μ) = 29.3814433 menit/unit = 

2.04210526 unit/jam. Berikut adalah hasil analisis 

data dengan menggunakan rumus model B (M/M/S) : 
 

 
Karakteristik Antrean 

Kondisi Awal 

7 Mekanik 

𝝆 = tingkat penggunaan fasilitas 

pelayanan 

0,8571 

𝑳𝒒 = jumlah orang atau unit rata- 

rata yang menunggu dalam 

antrean (motor) 

3,68 

𝑳𝒔 = jumlah motor rata-rata 

dalam sistem 

9,68 

𝑾𝒒 = waktu rata-rata yang 

dihabiskan oleh pelanggan 

(motor ) untuk menunggu dalam 

antrean 

0.31 jam 18,41 

menit 

𝑾𝒔 = waktu rata-rata yang 

dihabiskan pelanggan (motor) 

dalam sistem 

0,81 jam atau 

48,41 menit 

𝝆 = probabilitas terdapat 0 
0 

Motor dalam sistem 

0,001579 

 
4.3. Hasil Uji Kesesuaian Data 

Uji Goodness Of Fit adalah sebuah suatu cara 

untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan 

distribusi teoritis tertentu dengan melakukan uji 

statistik. Dalam pengujian kesesuian ini digunakan 

program SPSS dengan menguji Goodness of Fit 

menggunakan Kolmogorov Smirnov seperti yang 

dapat dilihat hasilnya pada table berikut. 

 
Jenis Data Jenis 

Distribusi 
Asymp.Sig 

Kecepatan 

kedatangan motor 

pada mekanik 
(orang/jam) 

 
Poisson 

 
1,000 

Kecepatan pelayanan 
mekanik (motor/jam) 

Eksponensial 0,316 

Sumber : Data diolah, 2018 (SPSS Kolmogorov 

smirnov) 

Berdasarkan hasil uji Goodness of Fit di atas 

maka diketahui bahwa distribusi data yang digunakan 

dalam penelitian ini telah mengikuti distribusi teoritis 

tertentu. 

4.4. Hasil Uji Perhitungan Simulasi dengan 

Software POM/QM 

Setelah jumlah kedatangan orang persatuan 

waktu (λ) dan jumlah rata-rata orang yang dilayani 

persatuan waktu (μ) diketahui selanjutnya data 

tersebut diolah dengan mengunakan Software 

POM/QM for Windows waiting line versi 3.0 untuk 

mengetahui : 

P : Tingkat kegunaan dari bagian 

layanan 

Lq : Jumlah rata-rata motor pelanggan 

menunggu dalam antrean 

Ls : Jumlah rata-rata motor pelanggan 

menunggu dalam sistem 

Wq : Waktu rata-rata yang dihabiskan 

untuk menunggu dalam antrean 

Ws : Jumlah waktu rata-rata yang 

dihabiskan dalam sistem tabel dan 

grafik Probabilitas. 

 

Karakteristik 

Antrean 

Kondisi 

Awal 

Jumlah 

Mekanik 

7 Mekanik 8 9 

𝜌 = tingkat 

penggunaan fasilitas 
pelayanan 

 

0,86 

 

0,75 

 

0,67 

𝐿𝑞 = jumlah orang 

atau unit rata-rata 

yang menunggu dalam 
antrean (motor) 

 
3,68 

 
1.07 

 
0,39 

𝐿𝑠 = jumlah motor 

rata-rata dalam sistem 
9,68 7,07 6,39 

𝑊𝑞 = waktu rata-rata 

yang dihabiskan oleh 

pelanggan (motor ) 

untuk menunggu 
dalam antrean 

 

0.31 jam 

atau 18,41 
menit 

0.09 

jam 

atau 

5,35 
menit. 

0.03 

jam 

atau 

1.96 
menit 

𝑊𝑠 = waktu rata-rata 

yang dihabiskan 

pelanggan (motor) 

dalam sistem 

 

0,81 jam 

atau 48,41 

menit 

0,59 

jam 

atau 

35.35 
menit 

0,53 

jam 

atau 

31,96 
menit 

𝜌0 = probabilitas 

terdapat 0 orang dalam 

sistem 

 

0,001579 
0.0021 

42 

0.0023 

52 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
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Berdasarkan tabel diatas, alternatif dengan 

menambah jumlah mekanik ternyata dapat 

menurunkan rata-rata waktu motor dalam sistem. 

Pengaruh yang cukup signifikan terlihat 

perubahannya adalah berkurangnya waktu menunggu 

motor sampai dilayani yakni dari 18,41 menit 

menjadi 5,35 menit dengan mengerahkan 8 (delapan) 

mekanik. Sedangkan jika jumlah mekanik 9 

(sembilan) maka waktu menunggu motor untuk 

masuk kedalam sistem berkurang yakni dari 48,41 

menit menjadi 1,96 menit. Dengan berkurangnya 

waktu motor saat menunggu dalam antrean, maka 

jumlah menunggu untuk keluar sistem pun dipastikan 

menjadi lebih cepat. Untuk jumlah 8 (delapan) 

mekanik hanya diperlukan waktu 0,59 jam atau 35.35 

menit untuk keluar dari sistem antrean tersebut. 

Sedangkan jika mengerahkan 9 (sembilan) mekanik 

diperlukan waktu 0,53 jam atau 31,96 menit untuk 

keluar dari sistem antrean tersebut. Artinya, dengan 

adanya penambahan mekanik memungkinan 

pelayanan menjadi lebih cepat sehingga dapat 

mengurai antrain jauh lebih cepat. 

Pada bengkel AHASS Harika Motor Cabang 

Bekasi jika menggunakan 7 mekanik maka tingkat 

kegunaannya adalah sebesar 86%, sedangkan jika 

menggunakan 8 dan 9 mekanik maka tingkat 

kegunaannya adalah 75% dan 67%. Dengan 

demikian, terdapat idle time mekanik yakni sebanyak 

14% untuk 7 mekanik, 25% untuk 8 mekanik, dan 

33% untuk 9 mekanik, idle time ini digunakan 

mekanik untuk keperluan lain dalam satu hari seperti 

makan, shalat, ke kamar kecil, ngobrol dan istirahat. 

Hal ini dapat mengurangi tingkat stress pada mekanik 

saat menjalankan tugasnya dalam memperbaiki 

banyaknya sepeda motor yang datang. 

 

PEMBAHASAN 

Rancangan Model Antrean 

Jumlah motor yang menunggu dalam sistem 

antrean pada kondisi awal (tujuh mekanik) adalah 4 

(empat) motor dan setelah ada penambahan menjadi 

8 atau 9 mekanik, jumlah motor yang menunggu 

dalam sistem antrean menjadi tidak ada. Adapun 

rancangan model antrean motor pelanggan yang bisa 

diterapkan di Bengkel AHASS Harika Motor Cabang 

Bekasi ini dapat dilihat pada Gambar : 

 

 
 

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

 

 
SIMPULAN 

1. Waktu tunggu rata-rata motor dalam sistem 

antrean Bengkel AHASS Harika Motor 

cabang Bekasi sebelum adanya perubahan 

sistem antrean dan penambahan mekanik 

yakni selama 0,81 jam atau 48,41 menit. 

2. Jumlah mekanik yang optimal ditentukan 

dari semakin berkurangnya waktu tunggu 

motor saat dilakukan servis. Jumlah mekanik 

yang optimal adalah 9 (sembilan) mekanik. 

3. Sistem antrean Bengkel AHASS Harika 

Motor cabang Bekasi memiliki pola antrean 

jalur ganda dengan satu tahapan serta 

beberapa server. 

4. Jumlah motor yang menunggu dalam sistem 

antrean pada kondisi awal (tujuh mekanik) 

adalah 4 (empat) motor dan setelah ada 

penambahan menjadi 8 atau 9 mekanik, 

jumlah motor yang menunggu dalam sistem 

antrean menjadi tidak ada. 

 
4.5. Saran 

1. Dalam mengatasi antrean yang padat maka 

diperlukannya perubahan sistem antrean 
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yang bisa membuat antrean menjadi terurai 

dengan baik. Cara yang paling efisein untuk 

mengurai antrean andalah dengan menambah 

jumlah pit dan mekanik yang awalnya 7 

menjadi 8 atau 9 mekanik. 

2. Bengkel AHASS Harika Motor perlu 

memperhatikan jumlah tempat duduk yang 

disediakan untuk menunggu, sering kali 

terjadi ketika pelanggan datang lalu ingin 

menunggu kendaraannya selesai di perbaiki 

mereka terpaksa berdiri atau duduk di depan 

teras bengkel dikarenakan tempat duduk 

untuk menunggu yang sudah terisi penuh. 

3. Sebaiknya dilakukan analisis antrean 

terhadap front desk dan kasir serta final check 

gas sebagai bagian dari alur kerja selain 

mekanik. 
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ABSTRAK 

 

Apotek merupakan salah satu perusahaan penyedia produk dan pelayanan di bidang 

kesehatan, terutama dalam hal pelayanan akan obat-obatan yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat. Keberadaan apotek sebagai tempat distribusi obat yang resmi memiliki prospek usaha 

yang sangat menjanjikan. Kebutuhan masyarakat pada layanan kesehatan telah mendorong 

pertumbuhan bisnis apotek di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Namun, semakin banyak 

pendirian apotek, tentunya akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Untuk itu pengelola 

bisnis apotek dituntut untuk terus dapat mengembangkan strategi bisnisnya agar tetap mampu 

bertahan dalam menghadapi persaingan, baik diantara sesama bisnis apotek, maupun dengan bisnis 

layanan kesehatan lainnya, seperti klinik dan toko obat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan 

kelamahan, serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman pada Apotek Ceria Bogor. 

Kemudian untuk mengetahui alternatif strategi yang diprioritaskan pelaksanaannya dalam 

pengembangan bisnis Apotek Ceria. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

dengan alat analisis Matriks IFAS dan EFAS, Matriks IE, Matriks SWOT serta QSPM. 

Hasil perhitungan melalui Matriks IFAS dan EFAS diperoleh total skor 2,70 dan 2,90. Hal ini 

menunjukkan bahwa Apotek Ceria Bogor memiliki faktor internal yang cukup kuat serta mampu 

merespon dengan baik terhadap faktor eksternal yang dihadapi. Sedangkan dalam matriks SWOT, 

mengahasilkan alternatif strategi yang kemudian digunakan pada QSPM. Prioritas strategi dalam 

QSPM yang bisa diimplementasikan oleh Apotek Ceria Bogor adalah menerapkan konsep 

pelayanan yang berorientasi pada pasien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan nilai 

STAS sebesar 6,73. 

 

 
Kata Kunci: Strategi, Apotek, Analisis SWOT, QSPM 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam dunia bisnis, kegiatan untuk 

menentukan strategi bisnis merupakan hal yang 

sangat penting bagi kelangsungan sebuah 

perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

tonggak keberhasilan sebuah perusahaan 

ditentukan oleh bagaimana kemampuan 

seorang pimpinan dalam menerapkan strategi 

yang tepat bagi perusahaannya untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan sehingga mampu 

bertahan dan bahkan mampu memenangkan 

persaingan. 

Chandler dalam Rangkuti (2014:4) 

menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan 

jangka panjang dari suatu perusahaan, serta 

pendayagunaan dan alokasi semua sumber 

daya. Sebuah strategi bisnis pada dasarnya 

merupakan solusi untuk menghadapi 

persaingan bisnis. Tidak terkecuali bisnis di 

bidang kesehatan. Salah satu bisnis di bidang 

kesehatan yang dibutuhkan masyarakat adalah 

apotek. Apotek merupakan salah satu usaha 

bidang pelayanan kesehatan dan penyediaan 

obat bagi masyarakat. 

Dewasa ini, kesadaran masyarakat 

terhadap kebutuhan obat telah meningkat 

seiring peningkatan tingkat kesejahteraan dan 

pendidikan masyarakat serta ketersediaan 

beragam jenis obat-obatan dan vitamin yang 

dijual bebas di pasaran. Bahkan sebagian besar 

dari masyarakat, terutama yang tinggal di 

perkotaan telah mengetahui manfaat atau 

fungsi dari suatu obat tertentu. Bahkan, banyak 

diantara mereka menyediakan obat tertentu di 

rumahnya masing-masing sebagai upaya 

pertolongan pertama atau upaya pencegahan. 

Dulu, masyarakat membeli obat hanya untuk 

mengobati penyakitnya saja. Namun seiring 

dengan perkembangan zaman dan arus 

informasi yang tanpa batas seperti sekarang ini, 

masyarakat dalam kondisi sehat sekalipun telah 

membeli obat atau vitamin untuk menunjang 

aktifitas sehari-hari atau sekedar menjaga 

kebugaran tubuh. 

International Pharmaceutical Manufacture 

Group (IPMG), asosiasi perusahaan farmasi 

internasional yang beroperasi di Indonesia 

memaparkan peluang dan tantangan industri 

farmasi di Indonesia. IPMG menunjukkan 

sikap optimis dengan pertumbuhan industri 

farmasi di Indonesia. Hal ini tentunya 

membawa angin segar bagi para pelaku bisnis 

di bidang farmasi termasuk pada apotek. Dari 

potensi pasar dalam industri ini, keberadaan 

apotek sebagai tempat distribusi obat yang 

resmi memiliki prospek usaha yang sangat 

menjanjikan. 

Data pada Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia Direktorat Jendral 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 

menunjukkan rekapitulasi apotek di Indonesia 

pada tahun 2017 yaitu sebanyak 25.339 apotek. 

Sebagian besar terdapat di Provinsi Jawa Barat 

yaitu 4.141 apotek. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa jumlah pertumbuhan apotek sangatlah 

pesat. Dari sisi persaingan industry, semakin 

banyak pendirian apotek, tentunya akan 

menimbulkan persaingan yang makin ketat. 

Hadirnya apotek berbasis daring (online) 

juga menambah ketatnya persaingan dalam 

industri farmasi. Apotek online ini 

menghadirkan aplikasi yang dapat diakses 

dengan menggunakan gawai (gadget). Dengan 

apotek sistem online yang berbasis pada 

aplikasi ini, pasien hanya perlu mengetik nama 

obat yang dibutuhkan, jika obat tersedia, maka 

obat siap diantar dan diterima konsumen. 

Apotek Ceria Bogor merupakan salah satu 

apotek yang beroperasi di Daerah Cilebut 

Kabupaten Bogor yang berada ditengah pusat 

keramaian dan dekat dengan fasilitas publik 

seperti bank, stasiun kereta, dan minimarket. 

Apotek Ceria Bogor berdiri pada tahun 2011. 

Dalam upaya mempertahankan eksistensi 

usahanya ditengah arus globalisasi dan 
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persaingan yang semakin hari semakin 

meningkat, serta adanya peningkatan pola 

belanja online di masyarakat, pihak pengelola 

apotek memerlukan formulasi strategi yang 

lebih tepat dan adaptif terhadap perkembangan 

jaman. Tinjauan dan evaluasi terhadap strategi 

lama perlu dilakukan untuk menjawab 

tantangan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Strategi 

Pengembangan Bisnis Pada Apotek Ceria 

Bogor”. 

1.1 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, Analisis strategi 

pengembangan strategi bisnis pada Apotek 

Ceria Bogor dilakukan dengan metode SWOT 

dan QSPM. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis lingkungan internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan eksternal 

(peluang dan ancaman) pada Apotek Ceria 

Bogor? 

2. Strategi apa saja yang diperlukan untuk 

mengembangkan bisnis di Apotek Ceria 

Bogor? 

3. Strategi apakah yang diprioritaskan dalam 

pengembangan bisnis di Apotek Ceria 

Bogor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor internal (kekuatan 

dan kelemahan) dan faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) pada Apotek Ceria 

Bogor. 

2. Untuk mengetahui alternatif strategi dalam 

pengembangan bisnis Apotek Bogor. 

3. Untuk mengetahui prioritas strategi dalam 

pengembangan bisnis di Apotek Ceria 

Bogor. 

 
II. LANDASAN TEORI 

2.1 Strategi 

2.1.1 Pengertian Strategi 

Kata “strategi” berasal dari Bahasa Yunani 

yaitu “strategos” yang berarti “generalship” 

atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal 

perang dalam membuat rencana untuk 

memenangkan perang (Rahmat, 2014:2). 

Porter dalam Rangkuti (2014:4) 

menyebutkan strategi adalah alat yang sangat 

penting untuk mencapai keunggulan bersaing. 

Dengan kata lain strategi merupakan sebuah 

siasat dan rencana untuk jangka panjang agar 

tujuan bisa terlaksana sesuai harapan. 

2.1.2 Tipe-Tipe Strategi 

Wheelen and Hunger dalam Novianto 

(2017:10) membagi tiga tipe strategi 

berdasarkan tipikal bisnisnya, pertama; 

Strategi korporat yang memiliki kategori 

stabilitas, pertumbuhan, dan penghematan. 

Kedua; Strategi unit bisnis yang menekankan 

peningkatan posisi kompetitif dari produk atau 

jasa perusahaan di industri yang spesifik atau 

segmen pasar yang telah dilakukan unit bisnis, 

dan ketiga; Strategi fungsional adalah strategi 

yang menggunakan pendekatan yang melalui 

area fungsional untuk mencapai tujuan 

perusahaan dan unit bisnis dan strategi untuk 

memaksimalkan produktifitas sumber daya. 

Sedangkan menurut Rangkuti (2014:6) 

strategi dikelompokkan menjadi; strategi 

manajemen, strategi investasi, dan strategi 

bisnis. Strategi manajemen meliputi strategi 

yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan 

orientasi pengembangan strategi secara makro, 

seperti, strategi pengembangan produk, strategi 

penerapan harga, strategi akuisisi, strategi 

pengembangan pasar, strategi mengenai 

keuangan, dan sebagainya. 

Strategi Investasi merupakan kegiatan 

yang berorientasi pada investasi, misalnya, 

strategi pertumbuhan agresif, penetrasi pasar, 

strategi bertahan, strategi pembangunan 

kembali suatu divisi baru atau strategi 

divestasi, dan sebagainya. Sedangkan strategi 

bisnis sering disebut juga strategi bisnis secara 

fungsional karena strategi ini berorientasi pada 

fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya 

strategi pemasaran, strategi organisasi, strategi 
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produksi atau operasional, strategi distribusi, 

strategi organisasi, dan strategi-strategi yang 

berhubungan dengan keuangan. 

2.2 Manajemen Strategi 

Manajemen strategi merupakan kegiatan 

yang sangat penting dalam berjalannya sebuah 

perusahaan. Manajemen strategi adalah proses 

atau rangkaian kegiatan pengambilan 

keputusan yang bersifat mendasar dan 

menyeluruh, disertai penetapan cara 

melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan 

dan di implementasikan oleh seluruh jajaran di 

dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan 

(Yunus, 2016:27). 

Menurut Rachmat (2014:14) manajemen 

strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, 

penerapan, dan pengevaluasian keputusan 

lintas fungsional yang memungkinkan suatu 

perusahaan mencapai sasarannya dan memiliki 

tujuan: 1) Melaksanakan dan mengevaluasi 

strategi yang dipilih secara efektif dan efisien, 

2) Mengevaluasi kinerja, meninjau dan 

mengkaji ulang situasi serta melakukan 

berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat 

penyimpangan dalam pelaksanaan strategi, 3) 

Memperbarui strategi yang dirumuskan agar 

sesuai dengan perkembangan lingkungan 

eksternal, 4) Meninjau kembali kekuatan, 

kelemahan ,peluang, dan ancaman bisnis yang 

ada, dan 5) Melakukan inovasi atas produk agar 

selalu sesuai dengan selera konsumen. 

Secara lebih rinci, David (2016:4) 

mendefinisikan bahwa manajemen strategi 

adalah seni dan sains dalam memformulasikan, 

mengimplementasi, dan mengevaluasi 

keputusan lintas fungsional yang membuat 

organisasi dapat memperoleh tujuannya. 

Tahap-tahap dalam proses manajemen 

strategi menurut David (2016): 

a) Formulasi strategi (strategy formulation) 

mencakup pengembangan visi dan misi, 

mengidentifikasi kesempatan dan ancaman 

eksternal organisasi, menentukan kekuatan 

dan kelemahan internal, menciptakan tujuan 

jangka panjang, memulai strategi alternatif, 

dan memilih strategi khusus untuk dicapai. 

b) Implementasi strategi (strategy 

implementation) memerlukan perumusan 

tujuan tahunan, kebijakan memotivasi 

karyawan, dan pengalokasian sumber daya 

oleh perusahaan, sehingga strategi yang 

diformulasikan dapat dilakukan. 

Implementasi strategi mencakup 

pengembangan budaya suportif-strategi, 

penciptaan struktur organisasi yang efektif, 

penagarahan kembali usaha pemasaran, 

persiapan anggaran, pengembangan dan 

penggunaan sistem informasi, serta 

pengaitan kompensasi karyawan dengan 

kinerja organisasi. 

c) Evaluasi strategi (strategy evaluation) 

adalah tahapan final dalam manajemen 

strategik. Tiga aktivitas fundamental dalam 

evaluasi strategi adalah (1) meninjau faktor 

internal dan eskternal yang merupakan basis 

untuk strategi saat ini, (2) mengukur kinerja, 

(3) mengambil tindakan korelatif. 

Formulasi, implementasi, dan evaluasi 

strategi adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi 

dalam tiga level hierarki di organisasi yang 

besar: perusahaan, unit divisi atau strategis, dan 

fungsional. 

2.3 Analisis SWOT 

Rangkuti (2016:19) menyebutkan analisis 

swot adalah identifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(strengths) dan peluang (opportunities), namun 

secara bersamaaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weaknesses) dan ancaman 

(threats). 

David (2016) menjelaskan bagian-bagian 

dari analisis SWOT sebagai berikut: 

1. Kekuatan (Strengths) 

Kekuatan adalah keunggulan dalam 

sumber daya, keterampilan, atau hal lain yang 
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berhubungan dengan para pesaing perusahaan 

dan kebutuhan pasar. Kekuatan juga 

merupakan kompetisi khusus yang 

memberikan keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan di pasar. 
2. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan adalah keterbatasan atau 

kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, 

dan kapabilitas yang secara efektif 

menghambat kinerja perusahaan. 

3. Peluang (Opportunities) 

Peluang adalah situasi penting yang 

menguntungkan dalam lingkungan peusahaan. 

Peluang bersumber dari luar perusahaan, 

seperti perubahan teknologi dan meningkatnya 

hubungan antara perusahaan dengan pembeli 

atau pemasok. 

4. Ancaman (Threats) 

Ancaman adalah situasi penting yang 

tidak menguntungkan dalam lingkungan yang 

diinginkan perusahaan. Adanya peraturan- 

peraturan pemerintah yang baru atau yang 

direvisi dapat merupakan ancaman bagi 

kesuksesan perusahaan. 

 
Sumber: Rangkuti (2014:20) 

 

Kuadran 1, merupakan situasi yang sangat 

menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang 

dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi yang harus 

diterapkan dalam kondisi ini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang 

agresif (growth oriented strategy). 

Kuadran 2, Meskipun menghadapi 

berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi 

yang harus diterapkan adalah menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka 

panjang dengan cara strategi diversifikasi 

(produk/pasar). 

Kuadran 3, Perusahaan menghadapi 

peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain 

pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau 

kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan 

adalah meminimalkan masalah-masalah 

internal perusahaan sehingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4, merupakan situasi yang sangat 

tidak menguntungkan, perusahaan tersebut 

mengahadapi berbagai ancaman dan 

kelemahan internal. Strategi yang tepat adalah 

bertahan. 

 

A. Matriks IFAS dan EFAS 

Tahap awal dari matriks ini adalah 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, 

seringkali disebut dengan matriks IFAS 

(Internal Strategic Factors Analysis 

Summary). Selanjutnya mengidentifikasi 

peluang dan ancaman perusahaan, seringkali 

disebut dengan matriks EFAS (External 

Strategic Factors Analysis Summary). 

 

B. Matriks SWOT 

Matriks ini dapat menggambarkan secara 

jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan 

yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 

empat set kemungkinan alternatif strategis. 

Rangkuti (2014:83). Keempat alternatif 

strategi itu adalah: 

1. Strategi S-O 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan 

pikiran perusahaan, yaitu dengan 

Gambar 1. Diagram Analisis SWOT 
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memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut 

dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

2. Strategi S-T 

Ini adalah strategi dalam menggunakan 

kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

3. Strategi W-O 

Strategi ini diterapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi W-T 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang 

bersifat defensif dan berusaha meminimalkan 

kelemahan dan menghindari ancaman. 

 

C. Matriks IE 

Matriks internal eksternal ini 

dikembangkan dari model General Electric 

(GE-Model). Parameter yang digunakan 

meliputi parameter kekuatan internal 

perusahaan dan pengaruh eksternal yang 

dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah 

untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat 

korporat yang lebih detail. Model tersebut 

dapat mengidentifikasi sembilan sel strategi 

perusahaan, tetapi menurut Rangkuti (2014:95) 

pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat 

dikelompokkan menjadi tiga sel strategi utama, 

yaitu: 

1. Grow strategy yang merupakan 

pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 1, 2, 

dan 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8). 

2. Stability strategy adalah strategi yang 

diterapkan tanpa mengubah arah strategi 

yang telah ditetapkan. 

3. Retrenchment strategy (sel 3, 6, dan 9) 

adalah usaha memperkecil atau mengurangi 

usaha yang dilakukan perusahaan. 

2.4 Quantitative Strategic Planning Matriks 

(QSPM) 

Quantitative strategic planning matriks 

(QSPM) dibuat untuk menentukan daya tarik 

relatif dari alternatif tindakan yang layak. 

Keunggulan QSPM adalah bahwa strategi 

dapat dievaluasi secara bertahap atau bersama- 

sama. Tidak ada batasan untuk jumlah strategi 

yang dapat dievaluasi atau jumlah set strategi 

yang dievaluasi pada saat menggunakan 

QSPM. Keunggulan lainnya dari QSPM adalah 

membutuhkan penyusun strategi untuk 

mengintegrasikan faktor internal dan eksternal 

yang relevan ke dalam proses keputusan. 

2.5 Apotek 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan 

kefarmasian di Apotek, Apotek adalah suatu 

sarana pelayanan kefarmasian tempat 

dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 

Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat 

alat kesehatan dan kosmetik. Perbekalan 

kesehatan adalah semua bahan dan peralatan 

yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan. Untuk itu apotek sebagai alat 

distribusi dan penyaluran perbekalan farmasi 

kepada masyarakat, harus mampu 

menyediakan pelayanan kefarmasian yang 

memadai dan terjangkau bagi seluruh 

masyarakat. 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 

No 51 Pasal 21 ayat 2 tahun 2009, dijelaskan 

Tugas dan Fungsi Apotek, antara lain: 1) 

Sebagai tempat pengabdian profesi seorang 

Apoteker yang telah mengucapkan sumpah 

jabatan, 2) Sebagai sarana farmasi tempat 

dilakukannya kegiatan peracikan, pengubahan 

bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat 

atau bahan obat, 3) Sebagai sarana penyaluran 

perbekalan farmasi yang harus menyebarkan 

obat yang diperlukan masyarakat secara luas 

dan merata, dan 4) Sebagai sarana pelayaanan 

informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya 

kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat, 

termasuk pengamatan dan pelaporan mengenai 

khasiat, keamanan, bahaya, dan mutu obat. 
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Apotek Ceria Bogor 

Manajemen Strategi 

Faktor Internal: 
1. Kekuatan 

2. Kelemahan 

Faktor Eksternal: 
3. Peluang 
4. Ancaman 

Matriks EFAS 
Matriks IFAS 

Matriks IE 
Matriks SWOT 

QSPM 

Rekomendasi Strategi 

Kesimpulan 

2.6 Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian 

digambarkan sebagai berikut: 
 

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Apotek 

Ceria Bogor, yang beralamat di Ruko Pesona 

Cilebut Blok C1 Nomor 21 Kecamatan 

Sukaraja Kabupaten Bogor. Apotek Ceria 

merupakan salah satu apotek yang memiliki 

akses sangat mudah dijangkau oleh masyarakat 

karena letaknya yang strategis yaitu berada 

ditengah pusat keramaian dan dekat dengan 

fasilitas publik seperti bank, stasiun kereta, dan 

supermarket. Waktu pelaksanaan penelitian 

dimulai pada Bulan November 2017 sampai 

dengan Maret 2018. 

1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif; yaitu penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai 

suatu gejala atau keadaan menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan untuk umum 

atau generalisasi (Hikmawati, 2017:88). 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini berasal dari dua sumber, yakni: 1) Data 

Primer Data; adalah data yang langsung 

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian (Bungin, 

2014:132), dan 2). Data Sekunder; data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 

2014:132). 
1.4 Informan 

Sugiyono (2013:216) mengatakan bahwa 

sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai 

narasumber, atau partisipan, informan, teman, 

dan guru dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini, peneliti menetapkan sembilan orang 

informan yang memilki pengetahuan, 

informasi, serta pengalaman yang diperlukan 

bagi penelitian. Informan tersebut terdiri dari 

pengelola apotek, karyawan, dan pihak yang 

memahami betul mengenai bisnis apotek. 
1.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara 

mendatangi langsung dan melakukan 

pengamatan pada obyek penelitian yaitu 

Apotek Ceria Bogor. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terbuka atau 

wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara 

yang dapat secara leluasa menggali data 

selengkap mungkin dan sedalam mungkin 

sehingga pemahaman peneliti terhadap 

fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman 

para pelaku itu sendiri (Djaelani, 2013:87). 

3. Kuesioner 

Kuesioner diberikan kepada pengelola 

apotek, karyawan, serta pihak yang memahami 

persaingan bisnis apotek. Kuesioner pertama 

merupakan pemberian nilai bobot dari faktor 

internal dan faktor eksternal Apotek Ceria 

Bogor. Kuesioner kedua merupakan pemberian 

nilai peringkat (rating) dari faktor internal dan 

faktor eksternal Apotek Ceria Bogor. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Matriks IFAS (Internal Strategic 

Factors Analysis Summary) 
Tahapan dalam membuat matriks IFAS adalah: 

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi 

kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam 

kolom 1 (seperti dalam tabel dibawah). 

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut 

dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) 

sampai 0,0 (paling tidak penting), 

berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut 

terhadap posisi strategis perusahaan. Semua 

bobot tersebut jumlahnya tidak boleh 

melebihi skor total 1,00. 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk 

masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 

dengan 1 (poor). Berdasarkan pengaruh 

faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan 

yang masuk kategori kekuatan diberi nilai 

mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat 

baik) dengan membandingkannya dengan 

rata-rata industri atau dengan pesaing utama. 

Sedangkan variabel yang bersifat negatif, 

kebalikannya. 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating 

pada kolom 3, untuk memperoleh faktor 

pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya 

berupa skor pembobotan untuk masing- 

masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (oustanding) sampai dengan 1,0 

(poor). 

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 

4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

Tabel 1. Matriks IFAS 
Faktor-faktor 

Strategi Internal 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Kekuatan: 

- 
- 

Kelemahan: 

- 
- 

   

Total    

Sumber: Rangkuti (2014:27) 

3.6.2 Matriks EFAS (External Strategic 

Factors Analysis Summary) 

Tahapan dalam membuat matriks EFAS 
adalah: 

1. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai 10 

peluang dan ancaman). 

2. Beri bobot masing-masing faktor dalam 

kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) 

sampai dengan 0,0 (sangat tidak penting). 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk 

masing-masing faktor dengan 1 (poor) dan 4 

(outstanding) berdasarkan pengaruh faktor 

tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk 

faktor peluang bersifat positif (peluang yang 

semakin besar diberi rating +4, tetapi jika 

peluangnya kecil, diberi rating +1). 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating 

pada kolom 3, untuk memperoleh faktor 

pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya 

berupa skor pembobotan untuk masing- 

masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 

(poor). 

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 

4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang 

bersangkutan. 

Tabel 2. Matriks EFAS 
Faktor-faktor 

Strategi Eksternal 

Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Peluang: 

- 

- 

Ancaman: 

- 
- 

   

Total    

Sumber: Rangkuti (2014:26) 

3.6.3 Matriks IE (Internal Eksternal) 

Berikut ini akan dijelaskan secara lebih 

detail mengenai delapan strategi yang terdapat 

pada sembilan sel IE matriks (seperti tampak 

dalam gambar dibawah). Tindakan dari 

masing-masing strategi tersebut adalah 

(Rangkuti, 2014:96): 
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1. Strategi Pertumbuhan (Growth Strategy) 

Didesain untuk mencapai pertumbuhan, 

baik dalam penjualan, aset, profit, maupun 

kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai 

dengan cara menurunkan harga, 

mengembangkan produk baru, menambahkan 

kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan 

akses ke pasar yang lebih luas. Usaha yang 

dapat dilakukan adalah dengan cara 

meminimalkan biaya (minimize cost) sehingga 

dapat meningkatkan profit. Cara ini merupakan 

strategi terpenting apabila kondisi perusahaan 

tersebut berada dalam pertumbuhan yang cepat 

dan terdapat kecenderungan pesaing untuk 

melakukan perang harga dalam usaha untuk 

meningkatkan pangsa pasar. 

2. Strategi Pertumbuhan melalui Konsentrasi 

dan Diversifikasi 

Ada dua strategi dasar dari pertumbuhan 

pada tingkat korporat, yaitu konsentrasi pada 

satu industri atau diversifikasi ke industri lain. 

Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 

cenderung mengadakan konsentrasi, 

sedangkan perusahaan yang relatif kurang baik, 

cenderung mengadakan diversifikasi agar 

dapat meningkatkan kinerjanya. Jika 

perusahaan tersebut memilih strategi 

konsentrasi, dia dapat tumbuh melalui integrasi 

(integration) horizontal maupun vertikal, baik 

secara internal maupun melalui sumber 

dayanya sendiri atau secara eksternal dengan 

menggunakan sumber daya dari luar. Jika 

perusahaan tersebut memilih strategi 

diversifikasi, dia dapat tumbuh melalui 

diversifikasi konglomerat, baik secara internal 

maupun pengembangan produk baru, maupun 

eksternal melalui akuisisi. Strategi Growth 

terdapat didalam sel 1,2,5,7,8 Matriks IE. 

3. Konsentrasi melalui Integrasi Vertikal (sel 

1) 

Konsentrasi vertikal dapat dilakukan 

dengan cara backward integration (mengambil 

alih fungsi supplier) atau dengan cara forward 

integration (mengambil alih fungsi 

distributor). 

4. Konsentrasi melalui Integrasi Horizontal 

(sel 2 dan 5) 

Integrasi horizontal adalah suatu kegiatan 

untuk memperluas perusahaan dengan cara 

membangun di lokasi yang lain, dan 

meningkatkan jenis produk serta jasa. 

5. Diversifikasi Konsentris (sel 7) 

Diversifikasi umumnya dilaksanakan oleh 

perusahaan yang memiliki kondisi competitive 

position sangat kuat, tetapi nilai daya tarik 

industrinya sangat rendah. Perusahaan tersebut 

berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk 

membuat produk baru secara efisien karena 

perusahaan ini sudah memiliki kemampuan 

manufaktur dan pemasaran yang baik. 

6. Diversifikasi Konglomerat (sel 8) 

Strategi pertumbuhan diversivikasi 

konglomerat dilakukan melalui kegiatan bisnis 

yang tidak saling berhubungan dapat dilakukan 

jika perusahaan menghadapi competitive 

position yang tidak begitu kuat (average) dan 

nilai daya tarik industrinya sangat rendah. 

Kedua faktor tersebut memaksa perusahaan itu 

melakukan usahanya ke dalam perusahaan lain. 
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3.6.4 Matriks SWOT 

Langkah dalam menyusun matriks SWOT 

menurut David (172:2017) yaitu: 

1. Tuliskan kekuatan internal perusahaan yang 

menentukan. 

2. Tuliskan kelemahan internal perusahaan 

yang menentukan. 

3. Tuliskan peluang eksternal perusahaan yang 

menentukan. 

4. Tuliskan ancaman eksternal perusahaan 

yang menentukan. 

5. Mencocokkan kekuatan internal dengan 

peluang eksternal dan mencatat resultan 

strategi SO dalam sel yang tepat. 

6. Mencocokkan kelemahan internal dengan 

peluang eksternal dan mencatat strategi WO 

dalam sel yang tepat. 

7. Mencocokkan kekuatan internal dengan 

ancaman eksternal dan mencatat resultan 

strategi ST dalam sel yang tepat. 

8. Mencocokkan kelemahan I nternal dengan 

ancaman eksternal dan mencatat resultan 

strategi WT dalam sel yang tepat. 
 

Matriks SWOT dapat menghasilkan empat 

strategi alternatif yaitu; 

1. Strategi SO, strategi ini dibuat dengan cara 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. 

2. Strategi ST, ini adalah strategi dalam 

menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO, strategi ini diterapkan 

berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang 

ada. 

4. Strategi WT, Strategi ini didasarkan pada 

kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan dan menghindari 

ancaman. 

 
 

 STRENGTHS (S) WEAKNESS (W) 

IFAS Tentukan 5-10 Tentukan 5-10 

EFAS faktor-faktor faktor-faktor 
 kekuatan internal kelemahan 
  internal 

OPPORTUNITIES 

(O) 

STRATEGI S-O STRATEGI W-O 

 

Tentukan 5-10 

faktor-faktor peluang 

eksternal 

Strategi yang 

memanfaatkan 

Kekuatan untuk 
menangkap 
Peluang 

Strategi yang 

meminimalkan 

Kelemahan untuk 
menangkap 
Peluang 

THREATS (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T 

Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

ancaman eksternal 

Strategi yang 

menggunakan 

Kekuatan untuk 
menghadapi 
Ancaman 

Strategi yang 

meminimalkan 

Kelemahan untuk 
menghindari 
Ancaman 

Gambar 4. Matriks SWOT 

Sumber: Rangkuti (2014:83) 

 

3.6.4 Quantitative Strategic Planning Matriks 

(QSPM) 

Secara konseptual, David (2016:184) 

mengatakan bahwa hanya ada satu teknik 

analisis dalam literatur yang didesain untuk 

menentukan daya tarik relatif dari tindakan 

alternatif yang layak. Teknik ini adalah QSPM 

(Quantitative Strategic Planning Matriks). 

Daya tarik relatif untuk setiap strategi dalam 

seperangkat alternatif dihitung dengan 

menentukan dampak kumulatif dari setiap 

faktor kesuksesan internal dan eskternal yang 

penting. 

Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam 

pembuatan QSPM (David 2016:186): 

1. Membuat daftar peluang dan ancaman 

perusahaan kunci, juga kelemahan serta 

kekuatan internal di kolom kiri QSPM. 

Informasi ini sebaiknya diambil secara 

langsung dari Matriks EFE dan Matriks IFE. 

Minimal 10 faktor kesuksesan eskternal 

kunci dan 10 faktor kesuksesan internal 

kunci sebaiknya dimasukkan dalam QSPM. 

2. Masukkan bobot untuk setiap faktor kunci 

internal dan eskternal. Bobot ini identik 

dengan yang ada dalam matriks EFE dan 

Matriks IFE. Bobot disajikan dalam kolom 

disebelah kanan kolom faktor kesuksesan 

internal dan eksternal penting. 
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3. Menguji matriks-matriks tahap 2 

(pencocokan), dan mengidentifikasi strategi 

alternatif yang sebaiknya organisasi 

mempertimbangkan implementasinya. 

4. Menentukan skor daya tarik, didefinisikan 

sebagai nilai numerik yang 

mengindikasikan daya tarik relatif dari 

setiap strategi dalam alternatif. Skor daya 

tarik (AS) ditentukan dengan menguji setiap 

faktor internal dan eksternal kunci, dan 

mengajukan pertanyaan “Apakah faktor ini 

mempengaruhi pilihan strategi yang 

dibuat?” Jika jawaban untuk pertanyaan ini 

adalah “ya”, maka strategi sebaiknya 

dibandingkan secara relatif untuk faktor 

kunci tersebut. Kisaran untuk AS adalah 1= 

tidak menarik, 2= agak menarik, 3= cukup 

menarik, dan 4= sangat menarik. 

Berdasarkan daya tariknya, maksudnya 

sejauh mana strategi, dibandingkan dengan 

strategi lain, memungkinkan perusahaan 

untuk mengapitalisasi kekuatan, 

memperbaiki kelemahan, mengeskploitasi 

kesempatan, atau menghindari ancaman. 

5. Hitung skor daya tarik total. Skor daya tarik 

total (TAS) didefinisikan sebagai hasil dari 

perkalian berbobot (Langkah 2) dengan AS 

(Langkah 4) disetiap baris. TAS 

mengindikasikan daya tarik relatif dari 

setiap strategi alternatif, 

mempertimbangkan hanya dampak faktor 

pembatas kesuksesan internal dan eskternal 

yang penting. Semakin tinggi TAS, semakin 

menarik  alternatif  strategi 

(mempertimbangkan hanya faktor 

kesuksesan pembatas yang penting. 

6. Menghitung jumlah skor daya tarik total. 

Tambahkan TAS dalam setiap kolom 

strategi QSPM. Jumlah skor daya tarik total 

(TAS) mengungkapkan strategi yang paling 

menarik dalam setiap perangkat alternatif. 

Skor yang lebih tinggi mengindikasikan 

strategi yang paling menarik, 

mempertimbangkan semua faktor internal 

dan eksternal yang dapat mempengaruhi 

keputusan strategis. 

7. Tabel 3. Matriks QSPM 
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Tabel 3. Matriks QSPM 
 

Faktor- 

faktor 

 
Bobot 

Alternatif Strategi 

Strategi I Strategi II 

AS TAS AS TAS 

Faktor 

Internal 
- 
- 

     

Faktor 

Eksternal 

- 
- 

     

Total      

Sumber: David (2016:187) 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

A. Sejarah, Visi, dan Misi Apotek 

Ceria Bogor Apotek Ceria

 Bogor didirikan

 pada tanggal 11 Agustus 

2011. Latar belakang didirikannya 

Apotek Ceria karena disekitar lokasi 

Stasiun Cilebut, tidak terdapat apotek 

dan tentunya untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan 

kebutuhan obat-obatan pada 

daerah tersebut. 

Apotek Ceria beralamat di Ruko 

Pesona Cilebut Blok C1 Nomor 21 

Kecamatan Sukaraja Kabupaten 

Bogor 16710 Provinsi Jawa Barat. 

Lokasi tersebut merupakan lokasi 

yang sangat strategis yaitu dipinggir 

jalan raya dan berada ditengah pusat 

keramaian serta dekat dengan fasilitas 

publik seperti bank, stasiun kereta, 

supermarket, dan pemukiman 

penduduk. 

Visi Apotek Ceria adalah 

“Menjadi Apotek yang memberikan 

pelayanan kefarmasian kepada 

seluruh lapisan masyarakat”. 

Sedangkan Misi Apotek Ceria yaitu: 

1. Memberikan pelayanan 

kefarmasian dengan edukasi kepada 

konsumen dan informasi 

penggunaan obat secara lengkap 

dengan konsep Pharmatical care 

secara profesional. 

2. Menyediakan obat-obatan, alat kesehatan 

dan perbekalan kefarmasian yang 

terpercaya, berkualitas, dan harga yang 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

4.2 Analisis SWOT 

4.2.1 Identifikasi Lingkungan Internal dan 

Eksternal 
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Identifikasi lingkungan internal terdiri dari 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Sedangkan identifikasi lingkungan 

eskternal terdiri dari peluang dan ancaman 

yang dihadapi perusahaan pada saat ini maupun 

dimasa yang akan datang. 

Faktor-faktor tersebut tentunya sangat 

berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada pengelola apotek, maka 

diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dari Apotek Ceria Bogor. Masing- 

masing faktor tersebut yaitu sebagai berikut: 
A. Kekuatan (Strenght) 

1. Apotek Ceria Bogor telah berbadan hukum. 

Sejak didirikan pada 11 Agustus 2011, 

Apotek Ceria Bogor telah memiliki izin dan 

telah memenuhi persyaratan untuk 

beroperasi, dan selalu memperbarui izinnya 

setiap 5 tahun sekali sesuai dengan yang 

tertera pada peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor: 922/Menkes/per/x/1993 Tentang 

Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin 

Apotek. Tujuan diberikannya izin kepada 

sebuah perusahaan adalah untuk 

melindungi perusahaan tersebut dan 

tentunya untuk keberlangsungan jalannya 

perusahaan. 

2. Memiliki SDM yang ahli dibidang farmasi. 

Sumber daya manusia merupakan salah 

satu penunjang yang sangat penting bagi 

jalannya sebuah perusahaan. Apotek Ceria 

Bogor telah memiliki tenaga kerja yang 

cukup dan sebagian besar memiliki latar 

belakang pendidikan dibidang farmasi. Hal 

tersebut tentunya menjadi salah satu 

kekuatan apotek, karena kegiatan utama 

dari sebuah apotek adalah pelayanan dalam 

hal penjualan obat-obatan kepada pasien. 

Dengan memiliki tenaga kerja yang 

kompeten, diharapkan pelayanan mengenai 

informasi obat, dosis penggunaan, serta 

kemungkinan efek samping yang timbul 

dapat tersampaikan dengan baik dan 

memenuhi harapan pasien. 

3. Frekuensi keluar masuk karyawan kecil. 

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, 

hampir tidak ada karyawan yang 

mengajukan resign atau pengunduran diri 

di Apotek Ceria Bogor. Hal tesebut 

menunjukkan bahwa pengelolaan sumber 

daya manusia dan lingkungan kerja telah 

tercipta dengan baik. Karena jika turnover 

karyawan dalam sebuah perusahaan tinggi, 

tentunya akan mengalami banyak kerugian 

dan perusahaan akan kehilangan 

produktivitas dalam bekerja. 

4. Memiliki relasi luas dengan pemasok. 

Apotek Ceria Bogor telah memiliki banyak 

pemasok untuk memenuhi ketersediaan 

obat yang dibutuhkan pasien. Keuntungan 

memilki banyak pemasok yaitu apotek bisa 

terhindar dari kekosongan barang. Karena 

jika pada satu distributor farmasi obat yang 

dipesan sedang tidak ada, masih banyak 

alternatif untuk melakukan pesanan kepada 

distributor farmasi lainnya dan secara tidak 

langsung apotek bisa terhindar dari 

kerugian omset penjualan. 

5. Harga produk obat yang dapat bersaing. 

Harga berbagai produk obat generik, obat 

ethical, obat herbal maupun alat kesehatan 

yang terdapat di Apotek Ceria Bogor sangat 

terjangkau dan sesuai dengan kualitas 

sehingga mampu bersaing dengan apotek 

lainnya yang berada di daerah tersebut. 

6. Variasi produk obat beragam. Apotek Ceria 

Bogor memiliki banyak produk obat baik 

generik maupun ethical yang berasal dari 

pabrik-pabrik besar farmasi. Banyaknya 

variasi produk obat dari berbagai jenis 

merek bertujuan untuk memenuhi 

permintaan konsumen. Jika konsumen 

mencari merek obat tertentu namun stok 

sedang habis atau kosong, maka obat 

tersebut bisa disubtitusikan dengan merek 

obat lainnya yang memiliki kandungan dan 

kualitas yang sama. 

7. Lokasi yang strategis. Apotek Ceria Bogor 

terletak dipinggir jalan raya dan beroperasi 

ditengah pemukiman padat penduduk serta 
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dekat dengan pusat keramaian dan fasilitas 

publik seperti stasiun kereta, minimarket, 

bank, dan fasilitas umum lainnya. Dengan 

lokasi yang strategis, tentunya akses 

menuju apotek dapat dijangkau dengan 

mudah oleh konsumen. 

8. Keaslian obat terjamin karena dibeli dari 

distributor resmi farmasi. Semua jenis 

produk obat yang ada di Apotek Ceria 

Bogor dipesan langsung dari distributor 

resmi farmasi. Keaslian dan kualitas 

produk obat menunjukkan terjaminnya 

keamanan dengan obat yang diperjual 

belikan kepada konsumen. Disamping itu, 

apotek bisa mendapatkan citra baik dimata 

konsumen. 

9. Manajemen keuangan dikelola langsung 

oleh pemilik apotek. Selama tujuh tahun 

apotek beroperasi, keuangan hanya 

dikelola oleh satu orang yaitu pemilik 

apotek dan telah berjalan dengan baik. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko 

terjadinya kecurangan yang mungkin 

dilakukan oleh karyawan. 

B. Kelemahan (Weakness) 

1. Sulitnya mencari tenaga kerja yang 

berdomisili dekat dengan apotek. Salah 

satu penunjang beroperasinya sebuah 

apotek adalah dengan adanya tenaga kerja 

yang sesuai dan tentunya berkualitas. 

Keinginan pengelola untuk memiliki 

tenaga kerja yang berdomisili disekitar 

wilayah apotek dirasa sulit dalam kurun 

waktu satu tahun terakhir. 

2. Sulitnya mencari apoteker yang sesuai 

dengan kriteria apotek. Mengingat bahwa 

sebuah apotek adalah tempat pelayanan 

kefarmasian dalam hal obat-obatan, maka 

keberadaan seorang apoteker merupakan 

hal yang sangat penting demi 

keberlangsungan operasional apotek. 

Banyaknya apoteker yang saat ini justru 

lebih memilih bekerja di rumah sakit atau 

membuka apotek sendiri, mengakibatkan 

sulitnya mencari apotoker profesional yang 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh 

pengelola apotek. 

3. Tidak ada praktek dokter. Banyaknya 

dokter yang membuka praktek dalam 

sebuah apotek merupakan hal yang sering 

kita lihat selama ini. Keuntungan yang 

didapatkan dari sebuah apotek jika tersedia 

dokter yang membuka praktek, salah 

satunya adalah bisa mendapatkan tambahan 

penghasilan karena bekerja sama dengan 

dokter dan bisa menarik lebih banyak 

konsumen atau pasien. Namun, sejak 

beroperasi pada tahun 2011, Apotek Ceria 

Bogor tidak ada praktek dokter. 

4. Tidak rutin memberikan pelatihan atau 

seminar kepada karyawan. Apotek Ceria 

Bogor telah memilki sumber daya manusia 

yang ahli dibidang farmasi namun jika 

pelatihan atau seminar kepada karyawan 

diadakan rutin satu bulan sekali, maka 

wawasan tentang ilmu kefarmasian akan 

bertambah bagi karyawan dan tentunya 

kualitas kinerja karyawan akan semakin 

baik pula. Selama ini karyawan Apotek 

Ceria Bogor hanya mengikuti seminar 

untuk pengenalan produk dari perusahaan 

farmasi yang bekerja sama. 

5. Pelayanan yang belum berorientasi pada 

konsumen/pasien. Mengingat bahwa 

sebuah apotek merupakan tempat 

pelayanan akan penjualan obat-obatan dan 

informasi kefarmasian lainnya, maka 

pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen tentunya harus bisa memenuhi 

harapan dan konsumen harus mendapatkan 

informasi yang lengkap mengenai produk 

obat yang dibelinya. Menurut pengelola, 

pelayanan yang diberikan karyawan apotek 

masih terdapat banyak kekurangan dan 

belum berorientasi kepada konsumen. 

6. Tidak disediakannya ruang tunggu untuk 

konsumen. Pada bagian ruangan apotek, 

tidak terdapat ruang tunggu dan tempat 

duduk bagi konsumen yang mengantri. Hal 

tersebut dikarenakan luas apotek yang tidak 
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memungkinkan untuk disediakannya ruang 

tunggu. 

7. Ruangan tidak dilengkapi dengan AC. 

Selain tidak disediakannya ruangan tunggu 

untuk konsumen, ruangan dalam apotek 

juga tidak dilengkapi dengan AC. Jika 

dilengkapi tentunya akan menjadi nilai 

tambah dan konsumen akan merasa lebih 

nyaman saat membeli obat di Apotek Ceria 

Bogor. 

8. Apotek tidak buka selama 24 jam. Apotek 

Ceria Bogor beroperasi mulai dari pukul 
08.00 WIB pagi sampai dengan pukul 

22.00 WIB. Tidak beroperasinya apotek 

selama 24 jam, maka bisa menimbulkan 

kemungkinan bahwa apotek tidak bisa 

melayani konsumen pada jam tertentu yang 

sedang darurat membutuhkan obat. 

9. Sulitnya menjual produk obat dengan harga 

premium karena masyarakat disekitar 

lokasi taraf perekonomiannya menengah 

kebawah. Hal tersebut menjadi salah satu 

kelemahan yang dimiliki Apotek Ceria 

Bogor, karena jika produk obat dengan 

harga premium sulit ditawarkan kepada 

konsumen, maka secara tidak langsung 

apotek akan sulit menaikkan laba 

penghasilan. 

10. Sulitnya mencari kredit bank untuk modal 

usaha. Dalam berbagai bidang bisnis 

apapun, seseorang yang akan menjalankan 

usaha tentunya harus memiliki modal yang 

cukup terutama modal dalam bidang 

keuangan. Namun pada saat ini jika 

mencari pinjaman dengan sistem kredit 

kepada bank dalam jumlah besar tentunya 

banyak persyaratan yang harus dipenuhi 

dan terbilang rumit belum lagi suku bunga 

bank yang terus naik. 
C. Peluang (Opportunities) 

1. Lokasi yang berada ditengah pemukiman 

penduduk. Apotek Ceria Bogor beroperasi 

dekat dengan pemukiman padat penduduk. 

Hal tersebut merupakan peluang yang 

sangat baik bagi apotek, mengingat bahwa 

obat adalah salah satu kebutuhan 

masyarakat. Dengan begitu, secara tidak 

langsung apotek bisa menjadi solusi bagi 

masyarakat sekitar yang sedang 

membutuhkan obat. Akses menuju lokasi 

juga sangat mudah dijangkau oleh 

masyarakat. 

2. Meningkatnya tingkat pendidikan dan 

kesejahteraan hidup masyarakat. Hal 

tersebut bisa menjadi peluang untuk 

apotek. Dahulu orang membeli obat hanya 

pada keadaaan sakit saja, namun seiring 

dengan kemajuan zaman serta 

kesejahteraan dan pendidikan hidup 

masyarakat yang terus meningkat, saat ini 

banyak masyarakat yang dalam kondisi 

sehatpun mereka tetap membeli obat 

contohnya vitamin. 

3. Meningkatnya pengetahuan tentang obat- 

obatan. Pengetahuan masyarakat akan 

obat-obatan pada saat ini banyak 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut 

tentunya menjadi peluang yang sangat baik 

jika apotek bisa memanfaatkannya. 

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kesehatan. Pentingnya 

kesehatan bagi hidup seseorang seolah 

menjadi salah satu hal yang tak ternilai 

harganya. Berdirinya sebuah apotek tidak 

hanya identik untuk memenuhi kebutuhan 

seseorang yang sedang sakit, akan tetapi 

yang tidak dalam kondisi sakitpun 

membutuhkan suplemen berupa vitamin 

untuk tetap menunjang aktifitasnya sehari- 

hari. 

5. Apotek merupakan salah satu sarana 

penyedia obat yang aksesnya mudah 

dijangkau oleh masyarakat. Dibanding 

harus pergi kerumah sakit atau puskesmas 

yang antriannya tentu tidak sedikit, apotek 

bisa menjadi salah satu solusi untuk 

mengatasinya. Masyarakat pada saat ini 

juga cenderung menginginkan pelayanan 

yang cepat dan tidak menghabiskan waktu 

lama. Jika sakitnya terbilang ringan dan 

tidak membutuhkan penanganan serius 

oleh dokter, pihak apotek tentunya bisa 
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memberi rekomendasi dengan menawarkan 

obat-obat bebas kepada konsumen. 

6. Perkembangan teknologi yang semakin 

pesat. Seiring dengan kemajuan zaman 

yang semakin modern, tak dipungkiri 

bahwa kemajuan dibidang teknologi juga 

mengalami perkembangan yang pesat dan 

tentunya akses terhadap media informasi 

seolah tanpa batas. Peluang tersebut bisa 

menjadi keuntungan jika apotek bisa 

memanfaatkannya dengan baik. 

7. Pangsa pasar yang terus berkembang. 

Peluang bisnis apotek di Indonesia 

dikatakan sangat menjanjikan karena 

pangsa pasar atau konsumennya sendiri 

masih terhitung sangat konsumtif. 

Diketahui bahwa bisnis apotek merupakan 

bisnis yang tidak pernah ada matinya. Hal 

tersebut tentu saja karena produk obat- 

obatn yang dijual di apotek akan selalu 

dibutuhkan oleh hampir setiap kalangan 

individual pada umumnya. 

D. Ancaman 

1. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. 

Kebijakan dan stabilitas politik pemerintah 

menjadi faktor penting bagi setiap bisnis 

tak terkecuali bisnis dibidang farmasi yaitu 

apotek. Peraturan pemerintah yang 

terkadang dinamis akan selalu ada pro dan 

kontra yang mengiringinya. Jika apotek 

tidak bisa menghadapi hal tersebut, 

tentunya akan menjadi ancaman yang 

serius bagi keberlangsungan operasional 

apotek dimasa yang akan datang. 

2. Banyaknya pesaing usaha yang sejenis. 

Meningkatnya jumlah apotek terutama di 

Provinsi Jawa Barat merupakan ancaman 

bagi apotek. Bahkan pada jarak kurang dari 

1 km kini dapat ditemukan apotek lain. 

Dengan demikian, Apotek Ceria Bogor 

harus selalu melakukan evalausi terhadap 

strategi pengembangan bisnisnya dan 

melakukan inovasi-inovasi baru dalam hal 

pelayanan informasi obat-obatan kepada 

konsumen. 

3. Banyaknya situs apotek online yang 

aksesnya lebih mudah dan praktis. Di era 

digital seperti sekarang, membuat semua 

kebutuhan yang diperlukan masyarakat 

dapat diantar menuju tujuan dengan hanya 

bermodalkan gawai (gadged) dan jaringan 

internet. Hampir semua yang dibutuhkan 

kini tersedia dalam bentuk aplikasi dimana 

para konsumennya hanya perlu menunggu 

ditempat dan barang atau jasa yang dipesan 

akan menghampiri. Akhir-akhir ini, bahkan 

juga berkembang aplikasi apotek online. 

Konsumen atau pasien hanya perlu 

memilih obat yang dibutuhkan, maka 

dalam kurun waktu beberapa jam obat akan 

diantarkan. Hal tersebut tentunya menjadi 

salah satu ancaman bagi apotek 

konvensional. Di samping itu, akses 

jaringan internet yang tanpa batas, 

memungkinkan masyarakat lebih senang 

membeli obat di apotek online yang lebih 

praktis. 

4. Banyaknya praktek dokter yang 

menyediakan obat sendiri. Pada saat ini, 

banyak dokter yang membuka praktek 

dengan menyediakan obat sendiri sehingga 

pasien tidak perlu membelinya lagi ke 

apotek. Hal tersebut tentunya menjadi 

ancaman bagi apotek karena bisa 

mengakibatkan kehilangan konsumen. 

5. Perilaku konsumen dalam memilih apotek. 

Banyaknya konsumen yang terkadang 

memilih membeli obat di apotek-apotek 

yang sudah terkenal dan yang memiliki 

fasilitas lebih lengkap merupakan salah 

satu ancaman juga bagi Apotek Ceria 

Bogor. 

6. Adanya kemungkinan timbul kerugian 

akibat obat yang kadaluarsa. Dalam sebuah 

apotek, obat merupakan produk utama yang 

harus terus diperhatikan stok dan tanggal 

kadaluarsanya. Pihak apotek harus pandai 

dalam mengelola penjualan semua jenis 

merek obat yang kadaluarsa namun belum 

terjual. Hal tersebut tentunya bisa 

menimbulkan kerugian bagi apotek. 
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Tabel 4. Matriks IFAS 

 
Faktor-faktor Strategi Internal 

 

Kekuatan (Strenght) 

 

Bobot 

 

Rating 

Bobot 

x   
Rating 

S1 Berbadan Hukum 0,07 3,67 0,25 

S2 Memiliki SDM ahli farmasi 0,06 3,33 0,22 

S3 Turnover karyawan kecil 0,05 3,33 0,18 

S4 Relasi luas dengan pemasok 0,06 3,34 0,21 

S5 Harga produk bersaing 0,06 2,89 0,19 

S6 Variasi obat beragam 0,06 2,89 0,17 

S7 Lokasi strategis 0,07 3,44 0,23 

S8 Keaslian obat terjamin 0,07 3,44 0,24 

 

S9 

Manajemen keuangan 

dikelola langsung oleh 
pemilik 

0,07 3,89 0,26 

Kelemahan (Weakness)    

W1 
Sulit mencari tenaga kerja 
domisili sekitar apotek 

0.04 1,89 0,08 

W2 
Sulit menemukan apoteker 
sesuai kriteria 

0,06 1,67 0,10 

W3 Tidak ada praktek dokter 0,03 1,89 0,06 

W4 
Pelatihan karyawan tidak 
rutin 

0,05 1,89 0,09 

W5 
Pelayanan belum 
berorientasi pada pasien 

0,06 1,78 0,11 

W6 Tidak tersedia ruang tunggu 0,04 1,67 0,07 

W7 
Ruangan tidak dilengkapi 
pendingin (AC) 

0,03 1,44 0,04 

W8 Tidak buka 24 jam 0,04 1,56 0,06 

W9 Sulit menjual obat premium 0,05 2,00 0,10 

W10 
Sulit mencari tambahan 
kredit modal usaha 

0,03 1,56 0,05 

TOTAL 1,00  2,70 

Sumber: Data diolah 

Analisis matriks IFAS pada Apotek Ceria 

diperoleh dari hasil identifikasi faktor internal 

yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

oleh perusahaan. Berdasarkan tabel pada 

matriks IFAS diatas, diperoleh nilai sebesar 

2,70 yang merupakan jumlah hasil perkalian 

bobot dengan rating. Nilai 2,70 

mengindikasikan bahwa Apotek Ceria 

memiliki faktor-faktor internal yang cukup 

kuat karena jumlah nilainya diatas rata-rata 

yaitu 2,00. Penjumlahan nilai tersebut nantinya 

akan digunakan untuk melihat posisi 

perusahaan pada saat ini. 

Tabel 5. Matriks EFAS 

 
Faktor-faktor Strategi Eksternal 

 

Peluang (Opportunities) 

 

Bobot 

 

Rating 

Bobot 

x   
Rating 

O1 
Lokasi di pemukiman padat 
penduduk 

0,08 3,44 0,28 

 
O2 

Meningkatnya pendidikan 

dan kesejahteraan 
masyarakat 

0,08 2,78 0,22 

 

O3 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap obat- 
obatan 

0,08 2,89 0,23 

 

O4 

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 
pentingnya kesehatan 

0,09 3,22 0,29 

 

O5 

Peraturan pemerintah 
tentang apotek sebagai 
sarana penyedia obat 

0,09 3,44 0,31 

O6 
Perkembangan teknologi 
internet 

0,07 2,44 0,17 

O7 
Pangsa pasar terus 
berkembang 

0,09 3,11 0,28 

Threats (Ancaman)    

T1 
Kebijakan pemerintah yang 
berubah-ubah 

0.07 2,56 0,18 

T2 
Banyaknya pesaing yang 
sejenis 

0,08 2,56 0,20 

T3 
Banyaknya situs apotek 
online 

0,07 2,56 0,18 

T4 
Prakter dokter dengan obat 
racikan sendiri 

0,07 2,67 0,19 

T5 Perlaku konsumen 0,07 2,67 0,19 

T6 Peredaran obat kadaluarsa 0,07 2,56 0,18 

TOTAL 1,00  2,90 

Sumber: Data diolah 

Analisis Matriks EFAS pada Apotek Ceria 

diperoleh dari hasil identifikasi faktor eksternal 

yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan. Berdasarkan tabel pada matriks 

EFAS diatas, diperoleh nilai sebesar 2,90 yang 

merupakan jumlah hasil perkalian bobot 

dengan rating. Nilai 2,90 merupakan nilai 

diatas rata-rata yaitu 2,00 yang 

mengindikasikan bahwa Apotek Ceria 

merespon dengan cukup baik terhadap peluang 

dan ancaman yang dihadapi. Penjumlahan nilai 

tersebut nantinya akan digunakan untuk 

melihat posisi perusahaan pada saat ini. 

4.2.4 Matriks IE (Internal Eksternal) 

Penentuan posisi perusahaan dan strategi 

apa yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan 

kondisi perusahaan pada saat ini diperoleh 

berdasarkan total skor pada matriks ifas dan 

efas yang telah diolah sebelumnya. Dari faktor 

strategi internalnya, Apotek Ceria Bogor 



93 

VOL. 11 NO 1 TAHUN 2019 - ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI 

 

memperoleh total skor sebesar 2,70. 

Sedangkan dari faktor strategi eksternalnya, 

Apotek Ceria Bogor memperoleh total skor 

sebesar 2,90. Total skor tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam matriks IE berikut ini. 

 

K
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KEKUATAN INTERNAL BISNIS 

T
in

g
g
i 

Tinggi Rata-rata Lemah 

1 

GROWTH 

Konsentrasi 

melalui 

integrasi 

vertical 

2 

GROWTH 

Konsentrasi 

melalui 

integrase 

horisontal 

3 

RETRENCHMENT 

Turnaround 

S
e
d

a
n

g
 

4 

STABILITY 

 

 
Hati-hati 

5 6 

RETRENCHMENT 

 
Captive 

Company 

atau Divestment 

GROWTH 

Konsentrasi 

melalui 

integrasi 

horizontal 

STABILITY 

Tidak ada 

perubahan 

profit 

strategi 

L
e
m

a
h

 

7 

GROWTH 

 

Diversifikasi 

Konsentrik 

8 

GROWTH 

 

Diversifikasi 

Konglomerat 

9 

RETRENCHMENT 

 

Bangkrut 

atau likuidasi 

Gambar 5. Matriks IE 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan matriks IE diatas, dapat 

dilihat bahwa posisi perusahaan pada saat ini 

berada di sel 5. Nilai internal dan eksternal 

Apotek Ceria Bogor memiliki nilai lebih dari 

2,00. Dapat disimpulkan bahwa posisi internal 

perusahaan pada saat ini berada diatas rata-rata 

dan menghadapi kondisi eksternal yang 

sedang. Menurut Rangkuti (2014:98) strategi 

yang dapat perusahaan terapkan jika posisinya 

berada pada sel 5 adalah pertumbuhan melalui 

integrasi horizontal. 

Strategi pertumbuhan melalui integrasi 

horizontal adalah suatu kegiatan untuk 

memperluas perusahaan dengan cara 

membangun di lokasi yang lain, dan 

meningkatkan jenis produk serta jasa. 

Perusahaan yang berada pada sel ini dapat 

memperluas pasar, fasilitas produksi, dan 

teknologi melalui pengembangan internal 

maupun eksternal. 

4.2.5 Matriks SWOT 

Matriks SWOT merupakan alat untuk 

menciptakan alternatif strategi berdasarkan 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

perusahaan serta peluang dan ancaman yang 

dihadapi perusahaan. Matriks SWOT dapat 

menghasilkan empat strategi utama yaitu 

strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan 

strategi W-T. 
 

 STRENGTHS (S) WEAKNESS (W) 

 

IFAS 

 

S1 
Berbadan 

Hukum 

 

W1 

Sulit mencari tenaga 

kerja domisili 

sekitar apotek 

  

S2 
Memiliki SDM 

ahli farmasi 

 

W2 
Sulit menemukan 
apoteker sesuai 
kriteria 

 S3 
Turnover 
karyawan kecil W3 

Tidak ada praktek 

dokter 

  

S4 
Relasi luas 

dengan 
pemasok 

 

W4 
Pelatihan karyawan 

tidak rutin 

  

S5 
Harga produk 

bersaing 

 

W5 

Pelayanan belum 

berorientasi pada 

pasien 

 S6 
Variasi obat 
beragam W6 

Tidak tersedia ruang 
tunggu 

  

S7 

 

Lokasi strategis 

 

W7 

Ruangan tidak 
dilengkapi 
pendingin (AC) 

 S8 
Keaslian obat 

terjamin 
W8 Tidak buka 24 jam 

EFAS 

 

 

S9 

Manajemen 

keuangan 

dikelola 

langsung oleh 
pemilik 

W9 
Sulit menjual obat 

premium 

 

W10 

Sulit mencari 

tambahan kredit 

modal usaha 

OPPORTUNITIES (O) STRATEGI S-O STRATEGI W-O 

O1 
Lokasi di pemukiman 
padat penduduk 

1. Menerapkan konsep 

penjualan dengan 

memberikan edukasi 

kepada konsumen 

mengenai informasi 

produk obat yang 

akan dibeli. (S2, S8, 

O2, O3, O4). 

2. Memanfaatkan lokasi 

yang strategis dengan 

memberikan berbagai 

promosi untuk 

menarik minat beli 

konsumen. (S5, S7, 

O1, O3, O4) 

3. Membuat situs 

apotek online untuk 

memperluas 

pemasaran. (S5, S6, 

O6, O7). 

4. Memperbanyak stok obat 

yang harganya sesuai dengan 

taraf perkekonomian 

masyarakat sekitar apotek. 

(W9, O1, O5). 

5. Menyediakan tempat duduk 

dan memasang AC untuk 

kenyamanan konsumen. 

(W6, W7, O5). 

 

O2 

Meningkatnya 

pendidikan dan 

kesejahteraan 
masyarakat 

 

O3 

Meningkatnya 

pengetahuan 

masyarakat terhadap 
obat-obatan 

 

O4 

Meningkatnya 

kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya 

kesehatan 

 

O5 

Peraturan pemerintah 

tentang apotek sebagai 

sarana penyedia obat 

O6 
Perkembangan 
teknologi internet 

O7 
Pangsa pasar terus 

berkembang 

THREATS (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T 

T1 
Kebijakan pemerintah 

yang berubah-ubah 

6. Mengontrol secara 

rutin ketersediaan 

obat-obatan yang 

sering terjual dengan 

selalu 

memperhatikan 

tanggal 

kadaluarsanya. (S6, 

S8, T6). 

7. Tetap melakukan 

penjualan produk 

obat dengan harga 

yang dapat bersaing 

dan selalu melakukan 

inovasi-inovasi baru 

dalam penjualan. 

(S5, S6, S7, T2, T3, 
T4). 

8. Menerapkan konsep 

pelayanan yang berorientasi 

pada pasien untuk 

meningkatkan kepuasan 

pelanggan. (W5, W8, T2, 

T3, T4). 

T2 
Banyaknya pesaing 
yang sejenis 

T3 
Banyaknya situs 

apotek online 

T4 
Prakter dokter dengan 
obat racikan sendiri 

T5 Perlaku konsumen 

 

 

 
 

T6 

 

 

 
Peredaran obat 
kadaluarsa 

Gambar 6. Matriks SWOT 

Sumber: Data Diolah 
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Berdasarkan matriks SWOT diatas, maka 

kedelapan alternatif strategi yang telah 

tersusun dan dapat digunakan oleh Apotek 

Ceria Bogor adalah sebagai berikut. 

S1: Strategi menerapkan konsep penjualan 

dengan memberikan edukasi kepada konsumen 

mengenai informasi produk obat yang akan 

dibeli. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memperbanyak program sosialisasi kepada 

masyarakat. 

S2: Memanfaatkan lokasi yang strategis 

dengan memberikan berbagai promosi untuk 

menarik minat beli konsumen. 

S3: Membuat aplikasi apotek online untuk 

memperluas pemasaran. 

S4: Memperbanyak stok obat yang harganya 

sesuai dengan taraf perkekonomian masyarakat 

sekitar apotek. 

S5: Menyediakan tempat duduk dan memasang 

AC untuk kenyamanan konsumen. 

S6: Mengontrol secara rutin ketersediaan obat- 

obatan yang sering terjual dengan selalu 

memperhatikan tanggal kadaluarsanya. 

S7: Tetap melakukan penjualan produk obat 

dengan harga yang dapat bersaing dan selalu 

melakukan inovasi-inovasi baru dalam 

penjualan. (S5, S6, S7, T2, T3, T4). 

Tabel 6. QSPM 
 

Alternatif Strategi 

 

D. Strategi W-T (Weakness-Threats) 

Menerapkan konsep pelayanan  yang 

berorientasi  pada  pasien untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. (W5, 

W8, T2, T3, T4). 

 

4.2.6 Quantitative Strategic Planning Matriks 

(QSPM). 

QSPM merupakan sebuah alat yang 

digunakan untuk menentukan prioritas strategi 

yang akan dilakukakan oleh perusahaan. 

Berikut ini merupakan hasil dari QSPM Apotek 

Ceria Bogor. 

 

 

 

 
Sumber: Data Diolah 

 

Prioritas strategi: 

1. Menerapkan konsep pelayanan yang 

berorientasi pada pasien untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan 

nilai STAS 6,73. Kepuasan konsumen 

merupakan salah satu kunci keberhasilan 

apotek untuk lebih unggul dalam 

persaingan. Tidak hanya berorientasi pada 

penjualan suatu produk obat saja, akan tetapi 

harus juga berorientasi pada keluhan 

konsumen. Hal yang diinginkan konsumen 

pastinya mereka dapat dilayani dengan 

ramah, cepat hingga merasa puas dan 

 

Faktor Internal-Eksternal 

 

Bobot 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

AS  TA S AS  TA S AS  TA S AS  TA S AS  TA S AS  TA S AS  TA S AS  TA S 

Kekuatan  

B erbadan Hukum 0,07 4 0,28 3 0,21 4 0,28 4 0,28 1 0,0 4 0,28 3 0,2 4 0,28 

M emiliki SDM ahli farmasi 0,06 4 0,24 2 0,12 4 0,24 4 0,24 1 0,06 2 0,12 2 0,12 4 0,24 
Turno ver karyawan kecil 0,05 3 0,15 1 0,05 4 0,20 4 0,20 1 0,05 1 0,05 1 0,05 4 0,20 

Relasi luas dengan pemaso k 0,06 3 0,18 2 0,12 4 0,24 4 0,24 1 0,06 3 0,18 3 0,18 4 0,24 

Harga pro duk bersaing 0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 2 0,12 4 0,24 2 0,12 4 0,24 

Variasi o bat beragam 0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 1 0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 
Lo kasi strategis 0,07 3 0,21 2 0,14 3 0,21 3 0,21 1 0,07 4 0,28 2 0,14 3 0,21 

Keaslian o bat terjamin 0,07 4 0,28 2 0,14 4 0,28 4 0,28 1 0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28 

M anajemen keuangan dikelo la 
langsung o leh pemilik 0,07 3 0,21 4 0,28 4 0,28 4 0,28 1 0,07 3 0,21 1 0,07 4 0,28 

Kelemahan  

Sulit mencari tenaga kerja do misili 

sekitar apo tek 0,04 3 0,12 4 0,16 4 0,16 4 0,16 1 0,04 1 0,04 1 0,04 4 0,16 

Sulit menemukan apo teker sesuai 

kriteria 
0,06 4 0,24 3 0,18 4 0,24 4 0,24 1 0,06 2 0,12 1 0,06 4 0,24 

Tidak ada praktek do kter 0,03 4 0,12 2 0,06 4 0,12 4 0,12 1 0,03 4 0,12 2 0,06 4 0,12 

P elatihan karyawan tidak rutin 0,05 4 0,20 3 0,15 4 0,20 4 0,20 1 0,05 2 0,10 2 0,10 4 0,20 

P elayanan belum bero rientasi 
pada pasien 

0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 2 0,12 4 0,24 

Tidak tersedia ruang tunggu 0,04 1 0,04 3 0,12 1 0,04 3 0,12 1 0,04 2 0,08 2 0,08 3 0,12 

Ruangan tidak dilengkapi 

pendingin (A C) 
0,03 2 0,06 3 0,09 2 0,06 2 0,06 3 0,09 1 0,03 2 0,06 2 0,06 

Tidak buka 24 jam 0,04 2 0,08 4 0,16 3 0,12 4 0,16 2 0,08 2 0,08 3 0,12 4 0,16 

Sulit menjual o bat premium 0,05 4 0,20 4 0,20 1 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,2 1 0,05 4 0,20 

Sulit mencari tambahan kredit 
mo dal usaha 

0,03 1 0,03 1 0,03 2 0,06 3 0,09 1 0,03 1 0,03 2 0,06 3 0,09 

Peluang  

Lo kasi di pemukiman padat 
penduduk 

0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 1 0,08 3 0,24 2 0,16 3 0,24 

M eningkatnya pendidikan dan 

kesejahteraan masyarakat 
0,08 4 0,32 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 4 0,32 2 0,16 2 0,16 

M eningkatnya pengetahuan 

masyarakat terhadap o bat-o batan 
0,08 4 0,32 4 0,32 2 0,16 3 0,24 3 0,24 4 0,32 4 0,32 3 0,24 

M eningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya 
kesehatan 

0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 2 0,18 4 0,36 2 0,18 4 0,36 

P eraturan pemerintah tentang 

apo tek sebagai sarana penyedia 

o bat 

0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 1 0,09 4 0,36 2 0,18 3 0,27 

P erkembangan tekno lo gi internet 0,07 3 0,21 4 0,28 4 0,28 3 0,21 2 0,14 4 0,28 4 0,28 3 0,21 
P angsa pasar terus berkembang 0,09 2 0,18 4 0,36 4 0,36 4 0,36 2 0,18 4 0,36 3 0,27 4 0,36 

Ancaman  

Kebijakan pemerintah yang 
berubah-ubah 

0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 2 0,14 2 0,14 1 0,07 3 0,21 4 0,28 

B anyaknya pesaing yang sejenis 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 2 0,16 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 

B anyaknya situs apo tek o nline 0,07 4 0,28 4 0,28 3 0,21 3 0,21 4 0,28 4 0,28 3 0,21 3 0,21 

P rakter do kter dengan o bat 
racikan sendiri 

0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 2 0,14 2 0,14 4 0,28 4 0,28 2 0,14 

P erlaku ko nsumen 0,07 1 0,07 3 0,21 1 0,07 1 0,07 1 0,07 4 0,28 2 0,14 1 0,07 

P eredaran o bat kadaluarsa 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 4 0,28 4 0,28 1 0,07 

T O T A L D A Y A T A R IK S KO R   6,49  6,30  6,42  4,37  3,58  6,67  5,07  6,73 

P R IO R IT A S S T R A T E G I   III  V  IV  VII  VIII  II  VI  I 
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menjadi loyal terhadap apotek tersebut. 

Oleh karena itu strategi Apotek Ceria Bogor 

dalam memberikan pelayanan yang 

maksimal menjadi pilihan alternatif terbaik 

yang diprioritaskan pelaksanaannya. 

2. Mengontrol secara rutin ketersediaan obat- 

obatan yang sering terjual dengan selalu 

memperhatikan tanggal kadaluarsanya 

dengan nilai STAS 6,67. Mengingat bahwa 

obat merupakan produk utama dalam sebuah 

apotek, disamping itu pada saat ini obat 

diibaratkan sudah menjadi kebutuhan 

primer bagi masyarakat, maka apotek 

hendaknya selalu mengontrol stok 

ketersediaan obat dan tanggal kadaluarsanya 

agar terhindar dari kerugian. 

3. Menerapkan konsep penjualan dengan 

memberikan edukasi kepada konsumen 

mengenai informasi produk obat yang akan 

dibeli dengan nilai STAS 6,49. Tidak hanya 

sekedar berjualan produk obat saja, akan 

tetapi memberikan informasi perihal produk 

obat yang dibeli konsumen seperti dosis 

pemakaian, efek samping yang mungkin 

timbul, merupakan salah satu aspek yang 

penting karena disamping sebagai tempat 

pendistribusian obat, apotek bisa menjadi 

tempat untuk mengedukasi konsumen 

mengenai produk obat yang dibeli. 

4. Membuat apotek online untuk memperluas 

pemasaran dengan nilai STAS 6,42. Salah 

satu strategi yang dapat diterapkan oleh 

Apotek Ceria Bogor yang sangat sesuai 

dengan era digital seperti saat ini adalah 

dengan memperluas pemasaran yaitu 

menjual produk obat-obat bebas melalui 

media online. 

5. Memanfaatkan lokasi yang strategis dengan 

memberikan berbagai promosi untuk 

menarik minat beli konsumen dengan nilai 

STAS 6,30. Apotek dapat memanfaatkan 

lokasi yang startegis untuk melakukan 

strategi-strategi promosi yang dapat 

menarik minat beli konsumen. 

6. Mempertahankan penjualan produk obat 
dengan harga yang dapat bersaing dan selalu 

melakukan inovasi-inovasi baru dalam 

penjualan dengan nilai STAS 5,07. Salah 

sau strategi agar tetap bertahan dalam 

persaingan adalah menjual produk obat 

dengan sedikit lebih murah dibanding 

pesaing namun tetap dalam hal wajar, 

artinya tidak akan menimbulkan kerugian 

bagi apotek. Tidak dipungkiri bahwa 

konsumen sebagian besar menginginkan 

harga yang murah. Disamping itu, selalu 

melakukan inovasi-inovasi baru dalam 

penjualan bisa menarik minta beli 

konsumen. Contohnya dengan memberikan 

diskon harga pada hari-hari tertentu, misal 

pada bulan ramadahna apotek memberikan 

gratis vitamin dengan persyaratan belanja 

tertentu. 

7. Memperbanyak stok obat yang harganya 

sesuai dengan taraf perkekonomian 

masyarakat sekitar apotek dengan nilai 

STAS 4,37. Mengingat bahwa masyarakat 

sekitar apotek taraf perekonomiannya 

menengah kebawah, maka salah satu strategi 

agar omset penjualan tidak menurun adalah 

dengan memperbanyak stok produk obat. 

8. Menyediakan tempat duduk dan memasang 

AC untuk kenyamanan konsumen dengan 

nilai STAS 3,58. Strategi tersebut berada 

diurutan paling akhir diantara alternatif 

strategi yang dihasilkan. Namun, jika akan 

diimplemantisakan pun akan menjadi nilai 

tambah bagi apotek. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dan evaluasi data 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan 

saran sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Sesuai dengan uraian-uraian diatas serta 

hasil analisis data yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Total matriks IFAS diperoleh nilai sebesar 

2,70. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

Apotek Ceria Bogor memiliki faktor internal 
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yang cukup kuat karena mampu 

memaksimalkan kekuatan dan 

meminimalkan kelemahan yang dimilki. 

2. Total matriks EFAS diperoleh nilai sebesar 

2,90. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

Apotek Ceria Bogor merespon dengan 

cukup baik terhadap peluang dan ancaman 

yang dihadapi. 

3. Strategi yang diprioritaskan dalam QSPM 

adalah menerapkan konsep pelayanan yang 

berorientasi pada pasien untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan 

nilai TAS sebesar 6,73. 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran, 

sebagai berikut: 

1. Apotek Ceria Bogor diharapkan untuk lebih 

meningkatkan pelayanan kepada konsumen 

secara maksimal serta tenaga kerja farmasi 

pada apotek diharapkan untuk terus 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan perilaku saat berinteraksi kepada pasien 

agar obat yang diberikan dapat efektif untuk 

kesembuhan sehingga kualitas hidup pasien 

terjamin. 

2. Meningkatkan kenyamanan konsumen 

dengan menambah fasilitas seperti 

memasang AC, menyediakan tempat duduk 

bagi konsumen yang menunggu, serta 

memperluas jaringan pemasaran dengan 

membuka situs apotek online. 

3. Tetap mempertahankan pengelolaan yang 

baik dibidang manajemen keuangan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh current ratio, debt to asset ratio dan total asset turnover terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 

diambil adalah perusahaan makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018 dan yang tidak mengalami kerugian pada periode 2018. 
Penelitian menggunakan regresi panel dengan hasil persamaan regresi adalah Pertumbuhan Laba = -0.459578 

+ 0.023343 Current Ratio - 0.231632 Debt to Asset Ratio + 0.535397 Total Asset Turnover + e. 

Hasil uji regresi panel menunjukkan bahwa 27,08% faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada 

perusahaan makanan dan minuman dapat dijelaskan oleh current ratio, debt to asset ratio dan total asset turnover 

sedangkan sisanya sebesar 72,92% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uji F didapat hasil bahwa secara simultan current ratio, debt to asset ratio dan total asset turnover 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan jika berdasarkan uji-t didapat hasil 

variabel current ratio dan debt to asset ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan, akan tetapi variabel 

total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Kata Kunci : Manajemen Keuangan, Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover. 
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1. Latar Belakang 

Perusahaan menggunakan kinerja keuangan 

untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai. 

Kinerja keuangan membantu perusahaan untuk 

mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan 

pengambilan keputusan keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan yang baik menunjukkan 

perusahaan dapat bekerja dengan efektif dan 

efisien. Setiap entitas usaha baik badan maupun 

perseorangan tidak dapat terlepas dari kebutuhan 

informasi. 

Informasi yang dibutuhkan dalam bentuk 

laporan keuangan. Untuk memperoleh informasi 

keuangan yang relevan dengan tujuan dan 

kepentingan pemakai, maka informasi keuangan 

yang disajikan harus terlebih dahulu dianalisis 

sehingga dihasilkan keputusan bisnis yang tepat. 

Indikator yang baik untuk melihat 

pertumbuhan suatu perusahaan adalah laba, yang 

merupakan tujuan utama pada suatu perusahaan. 

Akan tetapi laba yang besar belum tentu 

menunjukan perusahaan telah bekerja secara 

efisien. Laba suatu perusahaan di setiap periode 

diharapkan akan mengalami peningakatan, 

sehingga dibutuhkan estimasi laba yang akan 

dicapai perusahaan untuk periode selanjutnya. 

Estimasi terhadap laba dapat dilakukan 

dengan cara menganalisis laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dapat 

berupa perhitungan dan interpretasi melalui rasio 

keuangan. Rasio keuangan berguna untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

keuangan suatu perusahaan dan memungkinkan 

investor menilai kondisi keuangan dan hasil operasi 

perusahaan saat ini dan masa lalu, serta sebagai 

pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu 

dan masa mendatang yang dapat dimanfaatkan 

dalam pengambilan keputusan investasinya. 

Adapun rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi 

aktivitas perusahaan sehingga dapat memprediksi 

pertumbuhan laba di masa yang akan datang, rasio 

yang digunakan adalah Current Ratio, Debt to Asset 

Ratio, dan Total Asset Turnover. Perusahaan yang 

digunakan dalam penelitian adalah perusahaan 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia karena industri ini bergerak di 

bidang kebutuhan pokok. Sektor industri ini 

mengalami perkembangan karena minuman dan 

makanan merupakan kebutuhan yang dibutuhkan 

masyarakat setiap hari. Industri ini merupakan salah 

satu industri yang bertahan di tengah kondisi 

perekonomian Indonesia. Jumlah perusahaan 

Makanan dan Minuman yang semakin bertambah 

diharapkan memberikan dampak yang 

menguntungkan bagi berbagai pihak termasuk 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT 

TO ASSET RATIO DAN TOTAL ASSET 

TURNOVER TERHADAP PERTUMBUHAN 

LABA PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN 

MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA”. 

 
2. Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat 

diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut: (1) 

Adanya persaingan perusahaan makanan dan 

minuman untuk mengembangkan usahanya dengan 

meningkatkan laba. (2) Adanya penurunan dan 

pertumbuhan pada industri makanan dan minuman. 

Untuk  lebih memfokuskan pembahasan 

sehingga diharapkan akan diperoleh hasil yang baik 

dan untuk menghindari kesimpangsiuran yang 

mungkin akan terjadi didalam pembahasan, maka 

penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya 

yaitu mengenai Pertumbuhan Laba dengan 

menggunakan Rasio Keuangan Current Ratio, Debt 

to Asset Ratio dan Total Asset Turnover yang 

menggunakan data laporan keuangan dari tahun 

2016 sampai dengan 2018 pada Perusahaan 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui secara parsial apakah current ratio 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 (2) 

Untuk mengetahui secara parsial apakah debt to 

asset ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 

2018 (3) Untuk mengetahui secara parsial apakah 

Total Asset Turnover berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan makanan dan 

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2018 (4) Apakah secara simultan 

current ratio, debt to asset ratio dan total asset 

turnover berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 

2018. 

 

3. Kerangka Teoritis 

Laporan Keuangan 
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Menurut Kasmir 2015 Laporan keuangan adalah 

laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. 
Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi kepada pihak yang 

membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan 

dari sudut angka-angka dalam satuan moneter 

(Fahmi, 2018:24). 

Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu 

keadaan keuangan perusahaan, bagaimana 

pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat 

ini, dan prediksi di masa mendatang, analisis 

laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan (Sujarweni, 2017:35). 

Rasio Keuangan 

Menurut Kasmir (2015:104), menjelaskan 

rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka yang lainnya. 

Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan aktivitas 

untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara 

membandingkan satu akun dengan akun lainnya 

yang ada dalam laporan keuangan, perbandingan 

secara keseluruhan (Kasmir, 2015:134). Dengan 

kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang 

tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek 

yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula 

dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat 

keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. 

Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara 

membandingkan antara total aktiva lancar dengan 

total hutang lancar. Versi terbaru pengukuran rasio 

lancar adalah mengurangi sediaan dan piutang. 

Aktiva lancar (current assets) merupakan harta 

perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu 

singkat (maksimal satu tahun). Utang lancar 

(current liabilities) merupakan kewajiban 

perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). 

Berdasarkan hasil pengukuran rasio, apabila rasio 

lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan 

kurang modal untuk membayar utang. Namun, 

apaila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu 

kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja 

terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. 

Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik 

atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang 

digunakan, misalnya ratarata industry untuk usaha 

yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang 

telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan 

berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang 

sejenis. 

Current Ratio dapat dihitung dengan rumus: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

tersebut bias antar akun dalam laporan keuangan 

neraca maupun rugi laba (Sujarweni, 2017:59). 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 

Berikut ini rasio-rasio yang digunakan untuk 

penelitian ini: 
Rasio Likuiditas 

Rasio   Likuiditas   adalah    mengukur 

kemampuan  perusahaan memenuhi  kewajiban 

jangka pendek pada saat jatuh tempo, dapat 

memelihara   modal kerja  untuk   memenuhi 

kebutuhan operasional membayar bunga tiap jatuh 

tempo dan  memelihara  tingkat  kredit yang 

menguntungkan (Hermanto dan Mulyo, 2015:102). 

Seperti telah diuraikan diatas bahwa rasio 

likuiditas dapat digunakan   untuk   mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban- 

kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo 

maupun   dalam  membiayai   operasional 

kegiatannya, jadi kesiapan perusahaan dalam 

menghadapi saat pembayaran kewajiban, cukup 

ditunjang  dengan kekayaan lancar yang 

dimilikinya. 

Current Ratio (Rasio Lancar) Merupakan 

Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau 

hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

Current assets normally include cash, marketable 
securities, accounts receivable, and inventories. 

Current liabilities consist of accounts payable, 

short-term notes payable, current maturities of 

long-term debt, accrued taxes, and other accrued 

expenses (Ehrhardt and Eugene, 2011:90). 

Rasio Leverage 

Rasio leverage adalah mengukur sejauh 

mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau dengan 

kata lain mengukur perbandingan antara dana yang 

disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal 

dari pihak luar/pihak kreditor (Hermanto dan 

Mulyo, 2016:102). 

Rasio-rasio leverage yang mengukur 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, 

rasio leverage yang mengukur perbandingan antara 

dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana 

yang berasal dari pihak ketiga/pihak kreditur 

mengandung implikasi. 
Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Debt ratio merupakan rasio utang yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara 
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total utang dengan total aktiva (Kasmir, 2015:156). 

Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya 

tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin 

banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk 

memperoleh tambahan pinjaman karena 

dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi 

utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. 

Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin 

kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar 

pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio 

perusahaan, digunakan rasio rata-rata industry yang 

sejenis. 
Ratio dapat dihitung dengan rumus yaitu: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 

Pertumbuhan laba dari tahun ke tahun akan 

memberikan sinyal yang positif mengenai kinerja 

perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik perlu 

didukung oleh modal, sumber daya manusia, dan 

juga infrastruktur yang baik. Pertumbuhan laba 

yang positif mengindikasikan bahwa perusahaan 

telah berhasil dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya yang dimilikinya. 
Pengertian Pertumbuhan Laba 

Suatu perusahaan, pertumbuhan laba dapat 

dipakai sebagai alat penilaian bagaimana kinerja 

pada perusahan tersebut. Menurut Stice, et al (2004: 

225-226) ”Riset mendukung pernyataan FASB 

bahwa indikator terbaik atas kinerja adalah laba. 

Jadi memahami laba, apa yang diukur oleh laba dan 

komponen-komponennya   adalah   penting   untuk 
dapat memahami dan menginterpretasikan keadaan 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 keuangan suatu perusahaan”. 

Activity Ratio atau Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah mengukur seberapa 

efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber 

daya yang ada. Rasio aktivitas ini menilai 

kemampuan perusahaan dalam  melaksanakan 

aktivitas  sehari-hari, dengan membandingkan 

antara penjualan dan investasi pada berbagai jenis 

aktiva. Rasio aktivitas  menganggap bahwa 

sebaiknya terdapat satu keseimbangan yang layak 

antara penjualan dengan berbagai umur aktiva yaitu 

persediaan, piutang, aktiva tetap dan aktiva lainnya. 

Total assets turn over Merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perputaran semua 

aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur 

berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap 

rupiah aktiva (Kasmir, 2015:185). 
Rasio dapat dihitung dengan rumus yaitu: 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) 

”penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan 

sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi 

ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return 

on investmen) atau penghasilan per saham (earnig 

per share)”. Pertumbuhan laba merupakan kenaikan 

laba atau penurunan laba per tahun. Indikator 

perubahan laba yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laba sebelum pajak, tidak termasuk item 

extra ordinary dan discontinued operation. Alasan 

mengeluarkan item extra ordinary dan discontinued 

operation dari laba sebelum pajak adalah untuk 

menghilangkan elemen yang mungkin 

meningkatkan perubahan laba yang mungkin tidak 

akan timbul dalam periode yang lainnya (Andriyani, 

2015:346). 

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara 

mengurangkan laba periode sekarang dengan laba 
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 

 

Pertumbuhan Laba 

 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba 

pada periode sebelumnya. Maka rumus yang 

digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba 
Laba  merupakan  hasil  penandingan  antara 

pendapatan dengan beban. Manajemen harus bisa 

memprediksi   besarnya   pendapatan   yang   harus 

ialah: 
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 
diperoleh dan beban yang akan dikeluarkan 

perusahaan di masa yang akan datang agar 

perusahaan tidak menderita kerugian. Laba 

= 
 
Keterangan : 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 

bermanfaat bagi perusahaan untuk keberlangsungan 

hidupnya serta untuk mengukur keberhasilan 

perusahaan. Laba pada tahun sekarang dapat 

dijadikan sebagai dasar bagi pengambilan 

keputusan investasi di masa mendatang 

(Rachmawati dan Handayani dalam Hery, 

2017:85). 

Hartini dalam Hery (2017:85) menyatakan 

bahwa dengan memprediksi laba, dapat diketahui 

prospek kinerja perusahaan di masa mendatang. 

Laba bersih tahun t = laba bersih tahun berjalan 
Laba bersih tahun t-1 = laba bersih tahun 

sebelumnya 

 

Kerangka Konseptual 

Di bawah ini adalah gambaran kerangka 

konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. 
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perusahaan makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Berpikir Konseptual 

Hipotesis 

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka 

pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, 

maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 H0: βi = 0, dimana i = 1, 2 dan 3 

yang berarti secara simultan Current Ratio, 

Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia. H1: βi ≠ 0, 

dimana i = 1, 2 dan 3 yang berarti secara 

simultan Current Ratio, Debt to Asset Ratio 

dan Total Asset Turnover berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Hipotesis 2 H0 : β1 = 0, berarti secara parsial 

Current Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia. H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial 

Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia. 

3. Hipotesis 3 H0: β2 = 0, berarti secara parsial 

Debt to Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia. H1: β2 ≠ 0, berarti secara parsial 

Debt to Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia. 

4. Hipotesis 4 H0: β3 = 0, berarti secara parsial 

Total Asset Turnover tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia. H1: β3 ≠ 0, berarti secara 

parsial Total Asset Turnover berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba 

4. Analisis dan Hasil Penelitian 

4.1 Populasi 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14 perusahaan. 

4.2 Sampel 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

dengan menentukan kriteria sebagai berikut: 

1) Perusahaan makanan dan minuman yang 

menerbitkan laporan keuangan pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018. 

2) Perusahaan makanan dan minuman yang tidak 

mengalami kerugian pada periode 2018. 

Hasil dari sampling perusahaan makanan dan 

minuman: 

Tabel 1 Sampel Perusahaan 

No Kode 

Perusahaan 

Nama Perusahaan 

1 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia 
Tbk. PT 

2 DLTA Delta Djakarta Tbk, PT 

3 ICBP Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk, PT 

4 INDF Indofood Sukses Makmur 

Tbk, PT 

5 MLBI Multi Bintang Indonesia 

Tbk, PT 
6 MYOR Mayora Indah Tbk, PT 

7 ROTI Nippon Indosari 

Corporindo Tbk, PT 
8 SKBM Sekar Bumi Tbk, PT 

9 SKLT Sekar Laut Tbk, PT 

10 STTP Siantar Top Tbk, PT 

11 ULTI Ultrajaya Milk Industry 

and Trading Company 
Tbk, PT 

 
4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 2 Statistik Deskriptif 

Ket X1 X2 X3 Y 

Mean 2.1070 
08 

0.4323 
26 

1.1095 
26 

0.0835 
02 

Median 1.9000 
99 

0.4662 
18 

1.1256 
86 

0.0950 
62 

Maxim 

um 

4.8436 
33 

0.5959 
39 

1.4674 
27 

0.4198 
42 

Minimu 0.7783 0.1769 0.5463 - 

m 56 12 45 0.5161 
    72 

Parsial 

Parsial 

 

 
Parsial 

Pertumbuhan 

Laba 
(Y) 

Simultan 
Total Asset Turnover 

(X3) 

Debt to Asset Ratio 

(X2) 

Current Ratio (X1) 
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St. 

Deviasi 

1.0207 
41 

0.1079 
17 

0.2645 
46 

0.2257 
06 

N 24 24 24 24 

(Sumber : Data diolah) 

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat menurut 

statistik deskriptif yang ada pada table 4.1 variabel 

(1) Current Ratio dapat diketahui bahwa perusahaan 

memiliki rata-rata dalam memperoleh nilai Current 

Ratio yaitu sebesar 2.107008. Dari hasil ini juga 

dapat menunjukan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek 

minimum 0.778356 dan maximum 4.843633, 

dengan nilai standart deviasi 1.020741 (2) Debt to 

Asset Ratio memiliki rata-rata sebesar 0.432326. 

Dari hasil ini juga dapat menunjukan bahwa 

mengukur perbandingan antara total utang dengan 

total aktiva minimum 0.176912 dan maximum 

0.595939, dengan nilai standart deviasi 0.107917 

(3) Total Asset Turnover memiliki rata-rata sebesar 

1.125686. Dari hasil ini juga dapat menunjukan 

bahwa mengukur perputaran semua aktiva dan 

jumlah penjualan dari tiap rupih aktiva minimum 

0.546345 dan maximum 1.467427, dengan nilai 

standart deviasi 0.264546. 

Pertumbuhan Laba memiliki rata-rata sebesar 

0.083502. Dari hasil ini juga dapat menunjukan 

bahwa kenaikan laba atau penurunan laba per tahun 

minimum 0.516172 dan maximum 0.419842, 

dengan nilai standart deviasi 0.225706. 

Hasil Seleksi Sampel 

Jumlah seluruh sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 33 sampel dengan 132 data yang diambil 

dari mulai tahun 2016-2018. Dari total 33 sampel 

tersebut sebanyak 9 sampel dikeluarkan dari sampel 

dikarenakan memiliki nilai outlier, maka total 

sampel yang digunakan menjadi 24 sampel dengan 

96 data yang diperoleh dari 33 sampel dengan 132 

data dikurangi 9 sampel dengan 36 data. 

 

4.4 Pemilihan Model Estimasi 

Uji Chow 

Pemilihan Model Estimasi Data panel yang telah 

dikumpulkan, diregresikan dengan menggunakan 

metode series yang hasil nya dapat dilihat pada 

table berikut. 

Tabel 3 Hasil Uji Chow 
 

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section F 1.859911 (7,13) 0.1584 

Cross-section Chi- 

square 

16.653410 7 0.0198 

 
Hasil uji chow pada tabel 3 menujukkan bahwa nilai 

probalibiltas cross section Chi-square adalah 
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0.0198. Maka hasil dari uji chow adalah H0 

ditolak dan H1 diterima. Dengan alasan nilai 

probalibiltas cross section Chi-square < 0,05 

maka model yang dipilih adalah Fixed Effect. 

Pada tahap selanjutnya, apabila model yang 

terpilih pada Uji Chow adalah Model Fixed 

Effect, maka perlu dilihat kembali hasil regresi 

dengan Model Random Effect. 

Uji Hausman 

Tabel 4 Hasil Uji Hausman 
 

Test 

Summary 

Chi-Square 

Statistic 

Chi- 

Sq. d.f. 

Prob. 

Cross-section 

random 

3.571996 3 0.3115 

Berdasarkan hasil Uji Hausman diatas, dapat 

dilihat dari nilai probabilitas Cros section 

random yakni sebesar 0.3115. Jika nilai 

probalibiltas Cross section random < 0,05, 

maka tolak H0. Nilai probalibiltas Cros 

section random adalah 0.3115, sehingga 

metode data panel yang tepat antara Fixed 

Effect Model dan Random Effect Model 

adalah Random Effect Model. 

4.5 Uji Asumsi 

Klasik Uji 

normalitas 

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas 
 

Series Skewn 

ess 

Kurtosis Jarque 

Bera 

Proba 

bility 

Residuals 0.1207 
11 

3.60034 
8 

0.418 
703 

0.811 
110 

Berdasarkan dari uji normalitas dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera dan Probability, 

pada tabel diatas dapat diketahui nilai Jarque-

Bera sebesar 0.418703 dengan probabilitas 

0,911110 dari hasil tersebut nilai Jarque-Bera 

< 2 dan nilai probability > 0,05 maka data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

Uji Multikolineritas 

Tabel 6 Hasil Uji Multikolineritas 
 X1 X2 X3 

X1 1.000000 -0.763107 -0.261271 

X2 -0.763107 1.000000 -0.763107 

X3 -0.261271 -0.763107 1.000000 

 
Terlihat pada tabel 6 bahwa nilai antar variabel 

independen masing-masing kurang dari 0,8 

dengan nilai variabel X1 1.000000, variabel 

X2 -0.763107 dan variabel X3 -0.261271, 

maka dapat disimpulakan pada data ini bebas 

dari multikolineritas. 

Uji Hesteroskedasitas 
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Berikut hasil model regresi data panel pada Uji 

Hesteroskedasitas: 

Tabel 7 Hasil Uji Hesteroskedasitas 
 

 

Variab 

le 

Coefficie 

nt 

Std. 

Error 

t-  

Statisti 
c 

Prob. 

C 0.514803 0.2440 2.1098 0.047 
  02 29 7 

X1 - 0.0401 - 0.130 
 0.063318 13 1.5784 1 
   86  

X2 - 0.3980 - 0.470 
 0.292769 00 0.7356 5 
   01  

X3 - 0.1087 - 0.446 
 0.084372 03 0.7761 7 
   69  

 
Model Random Effect maka diperoleh nilai masing- 

masing pada variabel independen adalah sebagai 

berikut : - X1 - adalah 0.1301 - X2 - adalah 0.4705 

- X3 - adalah 0.4467 Dengan keterangan apabila p- 

value > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitas, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini tidak ada heteroskedasitas, karena 

(X1, X2, dan X3 > 0,05) 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi 
 

R-squared 0.270830 Mean 

dependent 
var 

0.058120 

Adjusted 

R-squared 

0.161455 S.D. 

dependent 

var 

0.208487 

S.E. of 

regression 

0.190916 Sum 

squared 
resid 

0.728979 

F-statistic 2.476149 Durbin- 

Watson 

stat 

1.909306 

Prob (F- 

statistic) 

0.090952   

Sumber: Data diolah 

Tabel 9 Keterangan Hasil Uji Autokorelasi 
 

Sampel 24 

K (Variabel Independent) 3 

dl tabel 1.1010 

du tabel 1.6565 

 

4-dl tabel 2.8990 

4-du tabel 2.3435 

Maka kesimpulannya pada model ini tidak terdapat 

masalah autokorelasi, karena dU < d < (4-dL), 

berarti tidak terdapat autokorelasi. 

Hasil Uji Regresi Data Panel 

Yit= α +β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

α = Konstanta 
X1 = Current Ratio ke-i tahun ke-t 

X2 = Debt to Asset Ratio ke-i tahun ke-t 

X3 = Total Asset Turnover ke-i tahun ke-t 
β1, β2, β3= Koefisien regresi masing-masing 

independen 

ε = Tingkat kesalahan (standar error) 

Berdasarkan pengolahan data dengan 

menggunakan aplikasi EVIEWS, maka diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 10 Hasil Uji Regresi Data Panel 
 

 

Variab 

le 

Coefficie 

nt 

Std. 

Error 

t-  

Statisti 
c 

Prob. 

C - 0.4734 - 0.343 
 0.459578 29 0.9707 3 
   43  

X1 0.023343 0.0718 0.3247 0.748 
  76 64 7 

X2 - 0.7741 - 0.767 
 0.231632 57 0.2992 9 
   06  

X3 0.535397 0.1957 2.7348 0.012 
  69 48 8 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut 

: Pertumbuhan Laba = -0.459578 + 0.023343 

Current Ratio - 0.231632 Debt to Asset Ratio + 

0.535397 Total Asset Turnover + e 

Dari model persamaan regresi diatas dapat 

dijelaskan bahwa : 
a. Konstanta = -0.459578 

Nilai ini menyatakan apabila tidak terdapat Current 

Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover 

dalam arti kata dianggap 0, maka dalam persamaan 

ini Pertumbuhan Laba pada perusahaan makanan 

dan minuman yaitu sebesar -0.459578 dalam arti 

kata Pertumbuhan Laba pada perusahaan makanan 

dan minuman akan turun sebesar -0.459578 

sebelum atau tanpa adanya variabel Current Ratio, 

Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover. 

a. Current Ratio = 0.023343 

Nilai dari koefisien Current Ratio dari persamaan 

diatas sebesar 0.023343, karena nilai koefisien 
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tersebut bernilai positif maka setiap variabel 

Current Ratio meningkat sebesar 1% maka 

Pertumbuhan Laba pada perusahaan makanan dan 

minuman akan naik sebesar 0.023343 dengan 

asumsi variabel Debt to Asset Ratio dan Total Asset 

Turnover tetap dalam arti sama dengan nol. 
b. Debt to Asset Ratio = -0.231632 

Nilai dari koefisien Debt to Asset Ratio dari 

persamaan diatas sebesar -0.231632, karena nilai 

koefisien tersebut bernilai negativ maka setiap 

variabel Debt to Asset Ratio meningkat sebesar 1% 

maka Pertumbuhan Laba pada perusahaan makanan 

dan minuman akan turun sebesar -0.231632 dengan 

asumsi variabel Current Ratio dan Total Asset 

Turnover tetap dalam arti sama dengan nol. 

c. Total Asset Turnover = 0.535397 

Nilai dari koefisien Total Asset Turnover dari 

persamaan diatas sebesar 0.535397, karena nilai 

koefisien tersebut bernilai positif maka setiap 

variabel Total Asset Turnover meningkat sebesar 

1% maka Pertumbuhan Laba pada perusahaan 

makanan dan minuman akan naik sebesar 0.535397 

dengan asumsi variabel Current Ratio dan Debt to 

Asset Ratio tetap dalam arti sama dengan nol. 

Uji T 

Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 11 Hasil Uji T 
 

Variab 

le 

Coefficie 

nt 

Std. 

Error 

t- 

Statisti 

c 

Prob. 

C - 0.4734 - 0.343 
 0.459578 29 0.9707 3 
   43  

X1 0.023343 0.0718 0.3247 0.748 
  76 64 7 

X2 - 0.7741 - 0.767 
 0.231632 57 0.2992 9 
   06  

X3 0.535397 0.1957 2.7348 0.012 
  69 48 8 

 
a. Pengaruh Current Ratio terhadap Pertumbuhan 

Laba 

Hasil pengujian analisis regresi data panel 

menunjukan nilai probabilitas yaitu sebesar 0.7487 

yang lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Hal 

ini berarti bahwa Current Ratio tidak memiliki 

pengaruh (tidak signifikan) terhadap Pertumbuhan 

Laba. 

b. Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Dapat dilihat hasil pengujian dari tabel diatas 

dengan analisis regresi data panel yang menunjukan 

bahwa nilai probabilitas nya yaitu sebesar 0.7679 

yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan 

bahwa Debt to Asset Ratio tidak memiliki pengaruh 

(tidak signifikan) terhadap Pertumbuhan Laba. 

c. Pengaruh Total Asset Turnover terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Dapat dilihat hasil pengujian dari tabel diatas 

dengan analisis regresi data panel yang menunjukan 

nilai probabilitas yaitu sebesar 0.0128 yang lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa Total 

Asset Turnover memiliki pengaruh terhadap 

Pertumbuhan Laba. 

 

Uji F 

Uji F dalam penelitian ini ditampilkan sebagai 

berikut: 

Tabel 12 Hasil Uji F 
 

F-statistic 2.476149 

Prob (F-statistic) 0.090952 

 
Berdasarkan hasil output eviews diatas nilai Prob 

(FStatistik) sebesar 0,090952 yang lebih besar dari 

tingkat signifikan sebesar 0,05, sehingga H0 

diterima. Hal ini menunjukan Current Ratio, Debt 

to Asset Ratio dan Total Asset Turnover secara 

bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan 

makanan dan minumam di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2018. 

Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Tabel 13 Hasil Koefisien Determinasi 

R-Square 0.270830 

Adjusted R-Squared 0.161455 

 
Berdasarkan tabel 4.15 besar angka Adjusted R- 

Square (R2) adalah 0.161455. Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah 

sebesar 16,14%. Atau dapat diartikan bahwa 

variabel independen yang digunakan dalam model 

data panel ini mampu menjelaskan sebesar 16,14% 

terhadap variabel depedennya. Sisanya 83,85% 

lainnya dipengaruhi faktor lain di luar model regresi 

tersebut. 

PEMBAHASAN 
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Pengaruh Secara Simultan 

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa 

Current Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset 

Turnover secara bersama-sama (simultan) tidak 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada 

perusahaan makanan dan minumam di Bursa Efek 

Indonesia atau H0 diterima dengan hasil Uji F 

sebesar 0,090952 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05. Koefisien determinasi (Adjusted 

RSquare) memiliki nilai sebesar 0.161455 atau 

16,14% menunjukan bahwa Current Ratio, Debt to 

Asset Ratio dan Total Asset Turnover 

mempengaruhi Pertumbuhan Laba sebesar 16,14%, 

sedangkan sisanya 83,85% dipengaruhi faktor lain 

di luar model regresi tersebut. 

Pengaruh Secara Parsial 

1. Pengaruh Current Ratio terhadap Pertumbuhan 

Laba Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan 

bahwa Current Ratio tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Laba atau H1 ditolak. Hal ini terbukti 

dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.7487 yang 

lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

Current Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Makanan 

dan Minuman di Bursa Efek Indonesia. 

2. Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap 

Pertumbuhan Laba Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menyatakan bahwa Debt to Asset Ratio tidak 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba atau H1 

ditolak. Hal ini terbukti dari nilai probabilitas yaitu 

sebesar 0.7679 yang lebih besar dari 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa Current Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba 

Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Pengaruh Total Asset Turnover terhadap 

Pertumbuhan Laba Hasil pengujian hipotesis 

keempat menyatakan bahwa Total Asset Turnover 

memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Laba 

atau H1 diterima. Hal ini terbukti dari nilai 

probabilitas yaitu sebesar 0.0128 yang lebih kecil 

dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Total Asset 

Turnover berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba Perusahaan Makanan dan 

Minuman di Bursa Efek Indonesia. 

4. Total Asset Turnover menunjukkan tingkat 

efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva 

perusahaan dalam kegiatan perusahaan. Total Asset 

Turnover ini penting bagi para kreditur dan pemilik 

perusahaan, tetapi akan lebih penting lagi bagi para 

manajemen perusahaan, karena hal ini akan 

menunjukka efisien tidaknya penggunaan seluruh 

aktiva didalam perusahaan. 

SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Current Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset 

Turnover terhadap Pertumbuhan Laba pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. 

Berdasarkan hasil analisis, maka simpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016 -2018. 

2. Secara parsial Debt to Asset Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba 

pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 

2018. 

3. Secara parsial Total Asset Turnover berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2018. 

4. Secara simultan Current Ratio, Debt to Asset 

Ratio dan Total Asset Turnover tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2018. 

 

SARAN 

1. Bagi investor atau calon investor sebaiknya untuk 

melakukan analis terhadap rasio keuangan, 

terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan laba. 

Laba yang diperoleh perusahaan akan menentukan 

besarnya pengembalian atas investasi yang telah 

atau akan dilakukan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih disarankan 

untuk menambah jumlah sampel, dan periode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

agar hasilnya lebih representatif untuk mewakili 

kondisi perusahaan yang diteliti. 3. Bagi peneliti 

selanjutnya mengganti atau menambah variabel lain 

karena dimungkinkan ada variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin 

mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 
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ABSTRAK 

 
Utang pada umumnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pendanaan oleh 

perusahaan. Utang bagi perusahaan memiliki manfaat untuk menambah dana perusahaan bagi 

ekspansi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan utang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 

9 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

secara parsial menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yaitu kepemilikan institusional yang 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan utang. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu 

kepemilikan manajerial dan pertumbuhan perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan utang. Hasil penelitian secara simultam menunjukkan bahwa secara bersama sama 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan utang. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut 

terhadap kebijakan utang sebesar 18,8% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R 

square sebesar 0,188, sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan 

ke dalam model penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Perusahaan harus memiliki tujuan yang 

tepat dalam mendirikan perusahaan agar 

perusahaan mampu menghadapi persaingan 

yang kompetitif dan keberlangsungan hidup 

perusahaan dapat terjaga. Suatu perusahaan 

pada umumnya menjalankan kegiatan 

operasionalnya bertujuan untuk mencari 

laba. Dalam mewujudkan tujuan tersebut 

seringkali suatu perusahaan menghadapi 

berbagai permasalahan, diantaranya terdapat 

tiga permasalahan pokok yang saling 

berkaitan satu sama lain. Permasalahan 

tersebut meliputi keputusan investasi, 

kebijakan pendanaan, dan pertumbuhan 

perusahaan. Struktur modal  merupakan 

salah satu keputusan strategis yang harus 

diambil oleh para manajemen perusahaan. 

Masalah utama yang berkaitan dengan 

struktur modal adalah sumber pendanaan. 

Salah satu sumber pendanaan pada 

perusahaan adalah menggunakan utang. 

Utang perusahaan berkaitan sangat erat 

dengan struktur modal suatu perusahaan. 

Kebijakan utang adalah segala jenis utang 

yang dibuat atau diciptakan oleh perusahaan, 

baik utang lancar maupun utang jangka 

panjang (Indahningrum dan Handayani, 

2009:189). Definisi lain kebijakan utang 

adalah total utang jangka panjang yang 

dimiliki perusahaan untuk membiayai 

operasionalnya (Yeniatie dan Destriana, 

2010:16). Jadi kebijakan utang merupakan 

keputusan yang diambil oleh manajemen 

untuk menentukan besarnya utang dalam 

sumber pendanaannya yang berguna untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Beberapa faktor yang memengaruhi 

pengambilan kebijakan utang antara lain 

kepemilikanmanajerial, kepemilikan 

institusional, dan pertumbuhan perusahaan. 

Menurut Sujoko dan Soebiantoro 
(2007:41-48) kepemilikan manajerial 

(managerial ownership) adalah kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen perusahaan 

yang diukur dengan persentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh manajemen. 

Apabila manajer memiliki saham perusahaan 

maka akan berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan perusahaan. Kepemilikan 

Manajerial akan mensejajarkan kedudukan 

manajer dengan pemegang saham lainnya, 

sehingga akan bertindak sejalan dengan 

pemegang saham lainnya. Namun, tingkat 

Kepemilikan Manajerial yang terlalu tinggi 

juga dapat berdampak buruk terhadap 

perusahaan. Kepemilikan Manajerial yang 

tinggi menyebabkan manajer mempunyai 

hak suara yang tinggi sehingga manajer 

mempunyai posisi yang kuat untuk 

mengendalikan perusahaan, hal ini dapat 

menimbulkan masalah pertahanan, atau bisa 

terjadi adanya kesulitan bagi para pemegang 

saham eksternal untuk mengendalikan 

tindakan manajer. Dalam hal ini dijelaskan 

bahwa seorang manajer memiliki peran 

ganda yakni sebagai manajer dan juga 

sebagai pemegang saham. 

Kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang 

berbentuk institusi seperti bank, perusahaan 

asuransi, perusahaan investasi serta dana 

pensiun dan institusi lainnya. Adanya 

kepemilikan institusional diharapkan dapat 

mendorong pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen karena biasanya 

investasi yang dilakukan oleh pihak 

institusional tersebut cukup besar dalam 

pasar modal. Hal ini tentunya akan berimbas 

pada tingkat penggunaan utang yang 

dilakukan oleh manajer. Keberadaan investor 

institusional dianggap mampu menjadi 

mekanisme monitoring yang efektif dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh manajer 

termasuk dalam keputusan kebijakan utang. 

Hal ini disebabkan karena investor 

institusional dapat terlibat dalam 

pengambilan keputusan yang strategis, 

sehingga tidak mudah percaya terhadap 
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tindakan manipulasi laba. 

Perkembangan perusahaan menuju 

pada tingkat yang lebih besar mendorong 

perusahaan untuk menggunakan suatu 

strategi pengelolaan baru. Perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan ekspansi. Ekspansi ini 

tentunya membutuhkan dana yang besar. 

Untuk itu perusahaan menggunakan 

berbagai cara antara lain dengan melakukan 

peminjaman. Menurut Steven dan Lina 

(2011: 173) tingkat pertumbuhan

 perusahaan mengindikasikan bahwa 

perusahaan sedang mengadakan ekspansi 

yang tentunya membutuhkan dana yang 

besar. Cara untuk mendapatkan dana 

tersebut adalah dengan utang dan 

menggunakan laba ditahan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

peneliti mengambil judul berjudul 

“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, dan 

Petumbuhan Perusahaan, terhadap 

Kebijakan Utang (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). 

“ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

msalah-masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam beberapa 

pertanyaan yang meliputi : 

1. Apakah kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap kebijakan utang 

pada perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013- 

2017? 

2. Apakah kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap kebijakan utang 

pada perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013- 

2017? 

3. Apakah pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap kebijakan utang 
pada perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013- 

2017? 

4. Apakah secara simultan kepemilikan 

manajerial, kepemilikan insitusional, 

pertumbuhan peusahaan berpengaruh 

terhadap kebijkan utang pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah diatas maka 

penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, 

yang dapat penulis sampaikan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap kebijakan utang pada 

perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013- 

2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap kebijakan utang 

pada perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013- 

2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh 

pertumbuhan perusahaan terhadap 

kebijakan utang pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

4. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, pertumbuhan 

perusahan berpengaruh terhadap 

kebijakan utang pada perusahaan 

manufaktur sub sector makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Agency Theory 

Teori keagenan mengasumsikan bahwa 

semua individu bertindak untuk kepentingan 

mereka sendiri. Teori agensi menyebut agen 

sebagai manajemen yang mengelola 

perusahaan sedangkan prinsipal adalah 

pemegang saham. Agen diasumsikan tidak 

hanya tertarik dengan kompensasi keuangan 

namun juga segala sesuatu yang yang  

terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti 

waktu luang yang banyak, kondisi kerja 

yang menarik, maupun jam kerja yang 

fleksibel. Teori keagenan (Agency Theory) 

mendiskripsikan      hubungan antara 

pemegang saham (share holders) sebagai 

principal dan manajemen sebagai agen yang 

mengelola perusahaan. Menurut John dan 

Robinson (2009:47), mendefinisikan bahwa 

teori keagenan merupakan sekelompok 

gagasan mengenai pengendalian organisasi 

yang didasarkan pada keyakinan bahwa 

pemisahan kepemilikan dengan manajemen 

menimbulkan potensi bahwa keinginan 

pemilik diabaikan. Dalam teori keagenan 

terjadi konflik antara prinsipal dan agen, 

konflik disebabkan karena adanya perbedaan 

kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham. 

Teori keagenan ini erat hubungannya 

dengan kebijakan utang. Peningkatan utang 

akan menurunkan besarnya konflik antara 

pemegang saham dengan manajemen. Debt 

holders yang sudah menanamkan dananya di 

perusahaan dengan sendirinya akan berusaha 

melakukan pengawasan terhadap 

penggunaan dana tersebut oleh para 

manajemen. 

 
2.1.2. Kebijakan Utang 

Kebijakan utang merupakan salah satu 

bagian penting dari kebijakan pendanaan 

perusahaan untuk mendanai operasinya 

dengan menggunakan utang keuangan atau 

yang biasa disebut financial leverage. 

Kebijakan utang menggambarkan keputusan 

yang diambil oleh manajemen dalam 

menentukan sumber pendanaannya. Kreditor 

dan pemegang saham tertarik pada 

kemampuan perusahaan untuk membayar 

bunga pada saat jatuh tempo dan untuk 

membayarkan kembali jumlah pokok utang 

pada saat jatuh tempo. 

Menurut Djarwanto (2004:29-31), 

klasifikasi utang dibagi menjadi 2 (dua), 

yaitu : 

1. Utang jangka pendek 

Utang jangka pendek merupakan 

kewajiban perusahaan kepada pihak lain 

yang harus dipenuhi alam jangka waktu 

yang normal, umumnya satu tahun atau 

kurang semenjak neraca disusun. 

2. Utang jangka panjang 

Utang jangka panjang merupakan 

kewajiban perusahaan kepada pihak lain 

yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 

lebih dari satu tahun. 

Kebijakan utang perusahaan juga 

berfungsi sebagai mekanisme pengawasan 

terhadap tindakan manajer yang dilakukan 

dalam pengelolaan perusahaan. Sumber 

pendanaan dapat diperoleh dari modal 

internal dan modal eksternal. Modal internal 

berasal dari laba ditahan, sedangkan modal 

eksternal adalah dana yang berasal dari para 

kreditor dan pemilik, peserta atau pengambil 

bagian didalam perusahaan (Mayogi dan 

Fidiana, 2016:5). 

 

2.1.3 Kepemilikan Manajerial 

Pihak manajerial adalah pihak yang 

secara aktif berperan dalam mengambil 

keputusan untuk menjalankan perusahaan. 

Kepemilikan manajerial menggambarkan 

suatu peran ganda yaitu sebagai manajer dan 

juga pemegang saham dimana masing- 

masing memiliki kepentingan. Perbedaan 

kepentingan antar keduanya seringkali 

menimbulkan suatu konflik yang disebut 
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konflik keagenan. Kepemilikan manajerial 

diasumsikan sebagai  mekanisme 

pengendalian internal dan berfungsi sebagai 

monitoring positif untuk mengurangi 

konflik keagenan. Menurut Agustian 

(2014:3-4) kepemilikan manajerial adalah 

situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau manajer tersebut sekaligus 

pemegang saham perusahaan. Kepemilikan 

manajerial berarti kepemilikan saham oleh 

manajer. Kepemilikan manajerial bertujuan 

untuk mengawasi serta memonitor perilaku 

manajer, yang merupakan salah satu aspek 

corporate governance yang dapat 

meminimalisir biaya pengawasan atau yang 

disebut dengan agency cost. Untuk 

meminimalisir agency cost ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan 

kepemilikan manajerial dengan memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk terlibat 

langsung dalam kepemilikan saham agar 

dapat menyetarakan kepentingan manajer 

dengan para pemegang saham. Dengan 

adanya kepemilikan manajerial ini,maka 

manajer akan merasakan secara langsung 

akibat pengambilan keputusan yang 

diambilnya. Manajer tidak mungkin 

bertindak secara gegabah dalam 

pengambilan keputusan. Kepemilikan 

manajerial dapat mensejajarkan kepentingan 

manajemen dan pemegang saham karena 

manajer akan merasakan dampak dari 

keputusan yang diambilnya. Manajer akan 

merasakan manfaat secara langsung dari 

pengambilan keputusan yang benar dan 

akan merasakan kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan 

yang salah. Oleh karena itu, manajer akan 

lebih berhati- hati dalam mengambil 

keputusan karena risiko nondiversiviable 

manajer lebih besar daripada investor 

publik. Perusahaan yang menggunakan 

utang dalam pendanaannya dan tidak 

mampu melunasi kembali utang tersebut 

akan terancam likuiditasnya, sehingga pada 

gilirannya akan mengancam posisi manajer. 

Menurut Susanti (2014:4) kepemilikan 

manajerial yang besar akan efektif untuk 

mengawasi aktivitas perusahaan. 

Kepemilikan manajerial yang tinggi akan 

membuat pihak manajemen menjadi semakin 

berhati-hati dalam mengelola kebijakan 

utang perusahaan. Kekayaan pribadi para 

manajer secara tidak langsung berkaitan erat 

dengan kekayaan perusahaan. Jadi, dalam 

mengambil keputusan pendanaan manajer 

akan memperkecil penggunaan utang untuk 

mendanai perusahaan (Surya dan Deasy, 

2012:213-225). 

 

2.1.4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah 

persentase kepemilikan saham oleh investor 

institusional seperti bank, perusahaan 

investasi maupun perusahaan dan lembaga 

lain. Adanya kepemilikan oleh institusional 

akan mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal. Mekanisme monitoring 

tersebut akan menjamin peningkatan 

kemakmuran pemegang saham. Apabila 

institusional merasa tidak puas atas kinerja 

manajerial, maka mereka akan menjual 

sahamnya ke pasar. Kepemilikan 

institusional pada suatu perusahaan akan 

mendorong peningkatan pengawasan agar 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen, 

karena kepemilikan saham mewakili suatu 

sumber kekuasaan yang dapat digunakan 

untuk mendukung atau sebaliknya terhadap 

kinerja dari manajemen. Pengawasan yang 

dilakukan oleh investor institusional sangat 

bergantung pada besarnya investasi yang 

dilakukan (Kurniawati, et al., 2015:6). 

Kepemilikan saham institusional mewakili 

suatu sumber kekuasaan yang dapat 

mendukung atau sebaliknya terhadap 

keberadaan manajemen. Semakin 

terkonsentrasi pada kepemilikan saham 

maka pengawasan yang dilakukan pemilik 

terhadap manajemen juga akan semakin 

efektif. 

Kepemilikan institusional juga bagian 

dari cara untuk meminimalisir agency cost 

karena pemilik saham akan menunjuk 
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manager untuk mengelola perusahaan 

dengan tujuan untuk dapat meningkatkan 

nilai perusahaan serta kesejahteraan pemilik 

saham (Kurniawati, et al., 2015:6). 

Pemegang saham akan melakukan 

pengawasan terhadap manajemen namun 

bila biaya pengawasan tersebut tinggi maka 

mereka akan menggunakan pihak ketiga 

(debtholders dan atau bondholders) untuk 

membantu melakukan monitoring. Debt 

holders yang sudah menanamkan dananya 

di perusahaan dengan sendirinya akan 

berusaha melakukan pengawasan

 terhadap penggunaan dana tersebut. 

Biasanya monitoring yang dilakukan debt 

holders melalui mekanisme debt covenant. 

 

2.1.5. Pertumbuhan Perusahaan 

Setiap perusahaan berusaha mencapai 

pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya 

karena pertumbuhan perusahaan 

memberikan gambaran perkembangan 

perusahaan yang terjadi (Fauzi dan Suhadak, 

2015:6). Pertumbuhan perusahaan 

merupakan suatu harapan yang diinginkan 

oleh pihak internal perusahaan (manajemen) 

dan pihak eksternal perusahaan (investor dan 

kreditor), karena pertumbuhan yang baik 

memberi gambaran mengenai prospek yang 

dimiliki perusahaan dimasa yang akan 

datang. Investor membutuhkan informasi 

tentang peluang tumbuh perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan 

oleh pihak internal maupun eksternal 

perusahaan, karena pertumbuhan yang baik 

memberi tanda bagi perkembangan 

perusahaan. Dari sudut pandang investor, 

pertumbuhan suatu perusahaan merupakan 

tanda perusahaan memiliki aspek yang 

menguntungkan, dan investor pun akan 

mengharapkan tingkat pengembalian (rate of 

return) dari investasi yang dilakukan 

menunjukkan perkembangan yang baik. 

Suatu perusahaan yang sedang berada pada 

tahap pertumbuhan akan membutuhkan dana 

yang besar sehingga cenderung untuk 

menekan sebagian besar pendapatannya. 

Pertumbuhan ini diharapkan dapat 

memberikan aspek yang positif bagi 

perusahaan seperti adanya suatu kesempatan 

berinvestasi di perusahaan tersebut. 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori 

hubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting 

(Sugiyono, 2015:60). Di bawah ini adalah 

gambaran kerangka berpikir yang digunakan 

dalam penelitian ini 

 

 
2.3. Hipotesis Penelitian 

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Kebijakan Utang 

Manajer memiliki kecenderungan untuk 

berperilaku konsumtif dan oportunistik 

karena mereka menerima keuntungan secara 

penuh dansedikit menanggung biaya dari 

kegiatan tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan mekanisme pengawasan yang 

dapat menyelaraskan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham, sehingga 

dapat mengurangi konflik keagenan. 

Kepemilikan manajerial akan menyelaraskan 

kepentingan manajemen dan pemilik karena 
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manajer akan merasakan langsung manfaat 

dari keputusan yang diambil dengan benar 

dan akan merasakan langsung kerugian dari 

pengambilan keputusan yang salah. Adanya 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

ini menimbulkan suatu pengawasan 

terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 

manajemen perusahaan. Manajer akan lebih 

berhati-hati dalam membuat

 keputusan terkait pengelolaan 

perusahaan, termasuk dalam menetapkan 

kebijakan utang. Semakin tinggi 

kepemilikan manajerial maka penggunaan 

utang untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan akan semakin kecil. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

   : Kepemilikan Manajerial berpengaruh 

negatif terhadap Kebijakan Utang pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

 

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional 

Terhadap Kebijakan Utang 

Kepemilikan saham institusional 

merupakan jumlah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh institusi. kepemilikan 

institusional adalah mekanisme yang dapat 

membantu mengendalikan konflik keagenen 

dalam suatu perusahaan. Adanya 

kepemilikan institutional akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar 

kepemilikan oleh institusional maka akan 

semakin besar kekuatan suara dalam upaya 

peningkatan nilai perusahaan dan kemakmuran 

pemegang saham. Wewenang yang dimiliki 

oleh institusional lebih besar dibanding 

kelompok lain, sehingga mereka cenderung 

menginginkan proyek yang besar, berisiko, 

dan menghasilkan laba yang tinggi. Upaya 

pembiayaan proyek yang berisiko tersebut 

seringkali dibiayai dengan sumber dana 

eksternal yaitu utang. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

   : Kepemilikan Institusional berpengaruh 

positif terhadap kebijakan utang pada 
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2013-2017. 

 

2.3.3. Pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang 

Perusahaan yang mempunyai laju 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi 

cenderung membutuhkan dana yang besar 

pula untuk membiayai operasional dan 

investasinya. Di saat sumber dana internal 

perusahaan tidak mencukupi, sumber dana 

eksternal menjadi pilihan untuk diambil. 

Hasil penelitian dari Purnaningrum 

(2013:13) yang menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh 

positif terhadap kebijakan utang. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti 

membuat hipotesis sebagai berikut : 

  : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kebijakan utang pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

 

2.4.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan 

Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui dan menganalisis kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

utang secara simultan menunjukan apakah 

semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model regresi 

mempunyai pengaruh bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

   : Kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, pertumbuhan perusahaan 

secara simultan berpengaruh terhadap 

kebijakan utang pada  perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Tempat dan Waktu Peneitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013 sampai tahun 

2017. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian asosiatif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ataupun hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Terdapat 3 (tiga) hubungan dalam 

penelitian asosiatif yaitu hubungan kausal 

atau sebab akibat, hubungan simetris dan 

hubungan resiprokal atau timbal balik 

(Sugiyono, 2015:36). 

Penggunaan metode ini digunakan 

sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kepemilikan manajerian, 

kepemilikan institusional, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan utang. 

 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Populasi menurut Sugiono (2015:80) 

adalah wilayah generalisasi yan terdiri atas 

objek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Pupolasi menurut 

Arikunto (2013:173) adalah keseluruhan 

subjek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 

sampai dengan 2017. 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah bagian atau jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2015:81). Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling 

menurut Arikunto (2013:183) metode 

purposive sampling dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas 

strata, random atau daerah tetapi didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu karena beberapa 

pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan 

waktu, tenaga, dan dana sehingga  tidak 

dapat mengambil sampel yang besar dan 

jauh. Adapun beberapa ketentuan dan 

kriteria yang digunakan dalam penelitian 

sampel diantaranya, yaitu : 

1. Perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan mempunyai data yang 

dibutuhkan secara lengkap. 

3. Perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang menerbitkan 

laporan keuangan dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017. 

4. Perusahaan memiliki laba positif berturut- 

turut selama periode penelitian. 

5. Laporan keuangan yang digunakan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Berdasarkan pertimbangan dari kriteria 

tersebut, maka diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 9 perusahaan. Sehingga total 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 45 sampel. 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

kepustakaan dan dokumentasi: 
1. Kepustakaan 

Studi kepustakaan berkaitan dengan 

kajian teoritis dan refrensi lain yang 

berkaitan dengan nilai, budaya dan norma 

yang berkembang pada situasi sosial yang 

diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat 
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penting dalam melakukan penelitian, hal ini 

dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari 

literatur-literatur Ilmiah (Sugiyono, 

2012:291). 

2. Teknik Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories). Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup dan 

sketsa. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain. Studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode tidak langsung. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang merupakan sumber data  penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui media perantara. Data tersebut 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahan manufaktur yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 

sampai 2017 melalui situs. 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan 

indikator dari penelitian ini. Yaitu terdiri 

dari variabel independen dan dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan pertumbuhan perusahaan. 

Sedangkan variabel dependennya adalah 

variabel kebijakan utang. 

 

3.5.1 Variabel Bebas 

Menurut Sugiyono (2015:29) variabel 

bebas adalah merupakan varibel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atas timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini 

variabel bebas yang diteliti adalah 

kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan pertumbuhan perusahaan 

yang penulis definisikan sebagai berikut : 

 

1. Kepemilikan Manajerial 

Menurut Agustian (2014:3-4) 

kepemilikan manajerial adalah situasi 

dimana manajer memiliki saham perusahaan 

atau manajer tersebut sekaligus pemegang 

saham perusahaan. Menurut Sugiono 

(2012:59) kepemilikan manajerial 

dirumuskan: 
 

 

 
2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah 

persentase kepemilikan saham oleh investor 

institusional seperti bank, perusahaan 

investasi maupun perusahaan dan lembaga 

lain. Menurut Sugiono (2012:59) 

kepemilikan institusional dirumuskan 

dengan sebagai berikut : 
 

 

 
3. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan menghitung 

proporsi peningkatan total aktiva dari tahun 

sebelumnya dibandingkan dengan tahun 

berjalan. Menurut Yeniatie dan Destriana 

(2010:8) pertumbuhan perusahaan 

dirumuskan : 
 

 

 
3.5.1 Variabel Terkait 

Kebijakan utang perusahaan adalah 

tindakan manajemen perusahaan yang akan 

mendanai operasional perusahaan dengan 

menggunakan modal yang berasal dari 

utang. Rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini ada Debt Equity Ratio (DER) 

yang diformulasikan sebagai berikut : 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untk menjawab 

rumusan masalah ata menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Maka teknik 

analisis data menggunakan metode statistik 

yang menguji hipotesis hubungan antar dua 

analisis dan menggunakan metode statistic 

yang menguji hipotesis hubungan antar dua 

variabel (Sugiyono, 2015:243). Tindak  

lanjut kegiatan penelitian setelah 

pengumpulan data yaitu memilih data-data 

yang sesuai dengan fokus penelitian, 

mengolah data kemudian menyajikan data, 

sehingga data-data yang diperoleh dapat 

diinterprestasikan. 

Guna menguji pengaruh beberapa 

variabel bebas yang diteliti dengan variabel 

terikat dapat digunakan model matematika 

dibawah ini : 
 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Deskripsi Data 

Penelitian yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan 

utang pada perusahaan manufaktur subsektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2017. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia http://www.idx.co.id. Populasi 

yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013- 

2017 yang berjumlah 18 perusahaan 

Berdasarkan kriteria yang sudah diterapkan 

dengan menggunakan metode purposive 

sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 

9 perusahaan. 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Dalam penelitian ini statistik deskriptif 

digunakan untuk melihat nilai mean yang 

merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel 

yang diteliti. Nilai minimum merupakan 

nilai terkecil diantara niali-nilai yang ada 

dari setiap variabel. Standar deviasi 

menggambarkan disperse atau variasi dari 

variabel-variabel tersebut. Berikut hasil dari 

statistik deskriptif dalam penelitian ini : 

 

Tabel 4.1. 
 

 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan uji statistik terlebih 

dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi 

kalsik. Pengujian ini dilakukan untuk 

menguji validitas dari hasil analisis regresi 

linier berganda, agar hasil kesimpulan yang 

diperoleh tidak bias. Adapun pengujian yang 

digunakan adalah uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan 

uji autokorelasi. 

http://www.idx.co.id/
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Metode untuk mengetahui 

normalitas salah satunya adalah dengan 

menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji 

Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk uji 

statistik apakah data terdistribusi normal 

ataukah tidak terdistribusi normal. Uji 

Kolmogorov-Smirnov memiliki ketentuan 

jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov 

lebih besar dari nilai signifikansi yang telah 

ditetapkan maka data terdistribusi secara 

normal. Data dikatakan berdistribusi normal 

jika nilai signifikansinya lebih besar dari 

taraf signifikansi 5% (Asymp. Sig (2-tailed) 

> 0,05). Adapun tabel hasil uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 

sebagaiberikut: 

 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Normalitas 
 

 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

 

Dari Tabel 4.2 diatas nilai Kolmogorov 

Z sebesar 0,117 dan untuk Asymp.Sig (2 

tailed) yaitu 0,144 lebih hesar dari nilai a 

sebesar 5% (0,05), sehingga disimpulkan 

bahwa hasil dari uji normalitas menunjukan 

bahwa niali residual berdistribusi normal dan 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang Homokedastisitas atau tidak 

terjadi Heterokedastisitas. Dalam penelitian 

ini yang metode digunakan untuk menguji 

uji heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

dari gambar scatterplots berikut : 

 

Gambar 4.1. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

 

Pada grafik scatterplot di atas 

menunjukkan bahwa titik-titk menyebar 

secara acak dan tidak membentuk sebuah 

pola tertentu yang jelas serta tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak digunakan 

untuk diteliti. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Pengujian terhadap multikolinieritas 

dilakukan untuk mengetahui apakah antar 

variabel bebas (independen) saling 

berkorelasi atau tidak. Pada uji ini dapat 

dilihat pada kolom Collinearity statistics 

memperlihatkan nilai VIF (variance  

inflation factor), pada umumnya terjadinya 

multikolinieritas apabila nilai VIF<10 atau 

nilai Tolerance diatas 0,1 maka tidak terjadi 
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multikolinieritas (Ghozali, 2013). Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat di bawah ini : 
Tabel 4.3. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui 

bahwa semua variabel mempunyai nilai 

Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 

10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinieritas dalam metode 

penelitian ini 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui 

adanya korelasi antara anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

autokorelasi dapat dilakukan dengan 

pengujian Durbin Watson (DW). Hasil uji 

korelasi dapat dilihat dibawah ini : 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai D- 

W pada output data di atas yaitu sebesar 

1,195 berada di antara -2 dan 2. Maka dapat 

disimpulkan model regresi yang digunakan 

bebas dari gangguan autokorelasi. 

4.1.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah 

metode yang digunakan untuk menguji 

pengaruh dua atau Iebih variabel independen 

terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui pengaruh peranan kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

utang pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi subsektor makanan 

dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2013-2017. Hasil uji regresi linier 

berganda dapat ditunjukan pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.5. 

Hasil Analisis Regresi 
Coefficientsa 

 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019 

 

KEBIJAKAN UTANG = (0,354) + (1,236) 

KEPEMILIKAN MANAJERIAL + 1,419 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL + 0,269 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN + e 

α =  -0,354  menunjukan  bahwa 

kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan pertumbuhan 

perusahaan nilainya 0, maka integritas 

kebijakan utang akan sebesak -0,354 

β1 = -1,236 menunjukan bahwa jika 

kepemilikan manajerial menurun satu- 

satuan, maka nilai kebijakan utang akan 

menurun sebesar -1,236 satuan dengan 

asumsi variabel bebas yang lain  

konstan. 

β2 = 1,419 menunjukan bahwa jika 

kepemilikan institusional meningkat 

satu satuan, maka nilai kebijakan utang 

akan naik sebesar 1,419, satuan dengan 

asumsi variabel bebas yang lain  

konstan. 
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β3 = 0,269 menunjukan bahwa jika 

pertumbuhan perusahaan meningkat 

satu satuan, maka nilai kebijakan utang 

akan naik sebesar 0,269, satuan dengan 

asumsi variabel bebas yang lain  

konstan. 

 

4.1.4. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi klasik 

maka langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah melakukan uji hipotesis. 

Uji hipotesis pada dasarnya merupakan 

metode pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada analisis data. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan uji hipotesis 

yang meliputi uji F (uji simultan), koefisien 

determinasi (R2) dan uji t (uji parsial). 

 

1. Uji Simultan ( Uji F) 

Uji F dimaksudkan untuk menguji 

model regresi atas pengaruh seluruh variabel 

independen secara simultan terhadap 

variabel dependen. Uji ini dapat dilihat pada 

nilai F-test. Nilai F pada penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05, 

apabila nilai signifikansi F < 0,05 maka 

memenuhi ketentuan goodness of fit model, 

sedangkan apabila nilai signifikansi F > 0,05 

maka model regresi tidak memenuhi 

ketentuan goodness of fit model. Hasil 

pengujian goodness of fit model 

menggunakan uji F dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dari 

tabel 4.8 menunjukan nilai signifikansi 

sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa model 

regresi fit atau layak digunakan dalam 

penelitian terhadap kebijakan utang artinya 

adanya peran kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, pertumbuhan 

perusahaan dapat dikatakan secara bersama- 

sama berpengaruh terhadap kebijakan utang. 

 

2. Uji Koefisien Determinasi ( ) 

Koefisiensi  determinasi  ( ) bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Berikut hasil uji koefisiensi 

determinasi dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 4.10. 

Hasil Koefisien Determinasi 
 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil 

uji Adjusted R Square menunjukan 0,188. 

Hal ini mengidentifikasikan bahwa 18,8% 

variabel kebijakan utang dapat dijelaskan 

oleh variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan pertumbuhan 

perusahaan, sedangkan 81,2% ditentukan 

oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

3. Uji Parsial ( Uji T) 

Uji t digunakan untuk menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2013). Dalam pengujian hipotesis 

penelitian ini diliat dari nilai signifikansi. 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis 

diterima dan sebaliknya jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
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Menurut tabel 4.6 hasil uji t dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji t 
 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019 

 

a. Hasil regresi ditunjukkan dengan 

besarnya nilai signifikansi peranan 

kepemilikan manajerial 0,418 > 0,05. 

Maka banyak atau sedikitnya peranan 

kepemilikan manajerial secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

utang. 

b. Hasil regresi ditunjukkan dengan 

besarnya nilai signifikansi kepemilikan 

institusional 0,020 < 0,05. Maka variabel 

kepemilikan institusional secara parsial 

berpengaruh terhadap kebijakan utang. 

c. Hasil regresi ditunjukkan dengan 

besarnya nilai signifikansi tingkat 

pertumbuhan perusahaan 0.591 > 0,05. 

Maka tingkat pertumbuhan perusahaan 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan utang. 

 

4.1.5. Pembahasan Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap kebijakan utang perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. 

 

A. Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

terhadap Kebijakan Utang 

  menyatakan kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

utang. Berdasarkan tabel di atas diperoleh 

nilai Unstandardized Beta Coefficients 

sebesar -0,133 serta diketahui bahwa 

Kepemilikan Manajerial memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0,418 lebih besar 

daripada taraf signifikansi (0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan utang. 

Nilai signifikansi kepemilikan manajerial 

yang lebih besar dari signifikansi yang 

diharapkan (0,05), menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan utang pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2017. Sehingga hipotesis pertama 

ditolak. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Eva Larasati 

(2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan utang. 

Dengan naiknya kepemilikan saham 

oleh insider (manajer), dalam membiayai 

perusahaan tidak lagi dengan utang tapi 

dengan menerbitkan saham.Hal ini 

mencerminkan bahwa manajer perusahaan 

publik di Indonesia bukanlah sebagai faktor 

penentu dalam pengambilan kebijakan 

pendanaan dari utang karena jumlah saham 

yang dimiliki pihak manajer pada 

perusahaan manufaktur yang go public di 

Indonesia masih sangat kecil. 

 

B. Pengaruh Kepemilikan Institusional 

terhadap Kebijakan Utang 

             menyatakan kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap 

kebijakan utang. Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai Unstandardized Beta 

Coefficients sebesar 0,397 serta diketahui 

bahwa kepemilikan institusional memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil 

daripada taraf signifikansi (0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

kepemilikan institusioanal berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan utang. 
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Hasil dari penelitian ini mendukung 

teori bahwa kepemilikan institusional 

memiliki wewenang lebih besar bila 

dibandingkan dengan pemegang saham 

kelompok lain untuk cenderung memilih 

proyek yang lebih beresiko dengan harapan 

akan memperoleh keuntungan yang tinggi. 

Untuk membiayai proyek tersebut, investor 

memilih pembiayaan melalui utang. 

 

C. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Kebijakan Utang 

            menyatakan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan utang. Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai Unstandardized Beta 

Coefficients sebesar 0,074 serta diketahui 

bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0,591 lebih besar 

daripada taraf signifikansi (0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan utang. 

Tingkat Perumbuhan Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan utang 

karena dana internal sudah memenuhi semua 

kebutuhan dana perusahaan untuk investasi 

sehingga utang tidak diperlukan lagi. Oleh 

karena itu tingkat pertumbuhan perusahaan 

tidak mempengaruhi kebijakan utang 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang 

bertumbuh akan lebih banyak menggunakan 

sumber pendanaan dari modal sendiri atau 

ekuitas  daripada  utang.  Hal  ini  

disebabkan jika pertumbuhan perusahaan 

dibiayai  dengan  utang,  manajer  tidak  

akan melakukan investasi yang optimal 

karena para  krediturakan  memperoleh 

klaim pertama kali terhadap aliran kas dari 

proyek investasi tersebut. 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengelolaan  data, 

analisis data dan interprestasi hasil analisis 

mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan utang pada 

oerusahaan manufaktur sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ( BEI ) tahun 2013-2017, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Secara parsial kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

utang perusahaan. Dalam membiayai 

perusahaan tidak lagi dengan utang tapi 

dengan menerbitkan saham. 

2. Secra parsial kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kebijakan 

utang perusahaan. Kepemilikan 

institusional memiliki wewenang lebih 

besar bila dibandingkan dengan 

pemegang saham kelompok lain untuk 

cenderung memilih proyek yang lebih 

beresiko dengan harapan akan 

memperoleh keuntungan yang tinggi. 

Untuk membiayai proyek tersebut, 

investor memilih pembiayaan melalui 

utang. 

3. Secara parsial pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

utang perusahaan. Tingkat Perumbuhan 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan utang karena dana internal 

sudah memenuhi semua kebutuhan dana 

perusahaan untuk investasi sehingga 

utang tidak diperlukan lagi. 

4. Secara simultan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh terhadap 

kebijakan utang pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ( BEI ) tahun 2013 sampai 

2017. 
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5.2. Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil 

analisis, kesimpulan, dan keterbatasan yang 

telah dikemukakan di atas, maka saran yang 

dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan analisis 

regresi, maka terlihat bahwa terdapat 1 

variabel yang memiliki pengaruh yaitu 

kepememilikan institusional. Maka bagi 

perusahaan, variabel ini dapat dijadikan 

acuan untuk menentukkan strategi mereka 

dalam meningkatkan kebijakan utang 

perusahaan. 

2. Bagi manajemen perusahaan harus 

menjaga keadaan struktur modal 

perusahaan dengan baik dan efisien agar 

perusahaan mampu melakukan struktur 

modal yang optimal. Dan diharapkan 

perusahaan juga kedepannya mampu 

mempertahankan dan meningkatkan 

kepemilikan institusionalnya sehingga 

menjadi sinyal positif bagi investor dalam 

menilai perusahaan. 

3. Perluasan penyebaran kepemilikan 

saham, baik melalui pasar modal, joint 

stock dan dana pensiun. sehingga dapat 

tercapai kepemilikan mayoritas yang 

independen dengan manajemen sesuai 

dengan peraturan yang ada, yang pada 

akhirnya mengurangi praktek-praktek 

yang tidak sehat yang dapat merugikan 

pemegang saham minoritas. 

4. Penelitian selanjutnya perlu mengem- 

bangkan penelitian ini dengan 

memperluas sampel penelitian pada 

sektor industri yang lainnya sehingga 

dapat mencerminkan kondisi industri di 

Indonesia. 

5. Bagi investor maupun calon  investor 

yang ingin menginvestasikan sahamnya 

pada suatu perusahaan sebaiknya melihat 

terlebih dahulu bagaimana kondisi 

perusahaan yang akan dipilih yang 

terdapat dalam laporan keuangan 

perusahaan. Dan hendaknya 

menginvestasikan dana pada 

perusahaanyang mampu menghasilkan laba 

optimal melalui kegiatan investasi mereka. 

Investor juga sebaiknya menanamkan modal 

mereka pada perusahaan yang membagikan 

labanya secara konsisten sehingga dapat 

membantu pengambilan keputusan dalam 

menanamkan modalnya pada perusahaan. 
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Pengaruh Harga, Citra Merek Dan Promosi Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Mobil Honda Di Dealer Honda 

Kumala Karawang 

 
Rizal Bakti 1 dan Tarilah2

 

 
1 Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

2 Alumni Sekolah Tinggi Ekonomi GICI 

 
Perkembangan industri otomotif di Indonesia sangat cepat dan cenderung meningkan tiap 

tahunnya, seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat akan sarana transportasi yang 

memadai. Terbukti dengan semakin ramainya jalanan kota dan lalu lintas yang semakin padat 

oleh kendaraan bermobil. Serta diikuti dengan lahir dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru 

yang senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mempertahankan 

pangsa pasar yang ada. Permintaan pasar akan kendaraan roda empat yang semakin tinggi, 

dihadapi para produsen otomotif kendaraan roda empat untuk saling berpacu mendapatkan 

produk yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumen saat ini. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga, citra 

merek, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Honda Kumala Karawang. Metode 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa kuesioner. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 70 responden, 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

 

Hal ini uji regresi menunjukkan bahwa 45,9% faktor-faktor kepuasan pelanggan dapat dijelaskan 

oleh harga, citra merek, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan sedangkan sisanya 54,1% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji F 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel harga, citra merek, dan promosi terhadap kepuasan 

pelanggan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

dengan hasil analisis yaitu nilai Fhitung (20,539) > Ftabel (2,740). Hasil uji t menunjukkan 

bahwa variabel harga menunjukkan hasil analisis thitung (4,496) dan variabel citra merek 

menunjukkan hasil analisis thitung (2,308) dimana ttabel (1,994) maka secara parsial kedua 

variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Dealer 

Honda Kumala Karawang. Adapun variabel promosi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Honda Kumala Karawang. Dengan nilai analisis thitung 

(0,952). Variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan di Dealer Honda Kumala 

Karawang adalah harga. 
 

Kata kunci : harga, citra merek, promosi, kepuasan pelanggan 
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1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri otomotif di 

Indonesia sangat cepat dan cenderung 

meningkan tiap tahunnya, seiring dengan 

kebutuhan dan permintaan masyarakat akan 

sarana transportasi yang memadai. Terbukti 

dengan semakin ramainya jalanan kota dan lalu 

lintas yang semakin padat oleh kendaraan 

bermobil. Serta diikuti dengan lahir dan 

tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru yang 

senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk 

mendapatkan dan mempertahankan pangsa pasar 

yang ada. 

Hal ini membuat produsen mobil harus 

terus berinovasi dengan produknya, sehingga 

persaingan antar merek setiap produk akan 

semakin menguat dalam merebut hati konsumen. 

Hal ini, tidak membuat PT. Honda Prospect 

Motor atau HPM merupakan ATPM (Agen 

Tunggal Pemegang Merk) dari merek dagang 

Honda yang memiliki hak untuk mengimpor, 

merakit dan memproduksi kendaraan dengan 

merk Honda indonesia. HPM memiliki kantor 

pusat yang terletak di jakarta utara,sedangkan 

pabriknya terletak di karawang, jawa barat. 

Produk-produknya yang ada dipasaran 

diantaranya Honda Jazz, Honda CR-V, Honda 

Civic , Honda Brio, Honda Accord, Honda City, 

Honda mobilio, Honda BR-V dan juga Honda 

Odyssey. Saat ini, HPM memiliki sekitar 85 

dealer yang tersebar di nusantara. 

Salah satunya yang berada di kota 

karawang, PT. Dealer Honda Kumala 

Karawang merupakan authorized dealer 

untuk produk mobil honda sejak september 

2008. meliputi distribusi dan perdagangan 

pada mobil-mobil honda, kini telah 11 tahun 

melayani pelanggan setia honda. Kini telah 

berkembang pesat, dapat dipercaya oleh 

pelanggan kami. Perusahaan tersebut juga 

memiliki penghargaan berupa Honda 

National Best Sales Achievement 2009 dan 

Juara III Honda Repair Technician Skill 

Contest jawa barat 2010. Kami selalu 

memberikan solusi khusus untuk 

memuaskan semua kebutuhan transportasi 

perusahaan dan pribadi berkelas anda dan 

selalu berusaha memberikan yang terbaik 

bagi pelanggan, terbukti bahwa beberapa 

perusahaan yang telah menjalin kontrak 

kerjasama dengan kami dari sales dan after sales 

sampai sekarang masih merasa nyaman dengan 

pelayanan kami. Honda Kumala Karawang 

sebagai AuthorizedDealer Mobil Honda 

memberikan fasilitas 3S + BP(Sales, Service, 

Spareparts + Body Repair & Paint). Pada 

dasarnya konsumen menginginkan suatu produk 

dengan kualitas yang baik. Produk yang memiliki 

kualitas baik sudah pasti akan banyak diminati 

oleh konsumen dan dapat meningkatkan angka 

penjualan produk tersebut. Sebelum konsumen 

melakukan proses pembelian maka konsumen 

akan mencari kualitas, pengalaman kualitas dan 

bukti kualitas dari perusahaan-perusahaan yang 

diketahui konsumen untuk dijadikan referensi 

dalam pengumpulan informasi. Tujuan 

perusahaan meciptakan produk yang berkualitas 

adalah supaya produk tersebut dapat diterima 

oleh konsumen dan mampu memacu angka 

penjualan yang maksimal. Untuk memperkuat 

penelitian atau observasi, berikut peneliti sajikan 

data penjualan mobil. 
 

Gambar 1.1. Grafik Penjualan Mobil Honda 

Kumala Karawang 

Tahun 2018 – 2019 

 

Sumber: Honda Kumala Karawang, 2019 

Berdasarkan latar belakang dan data di atas, 

penelitian tertarik untuk melakukan penelitian 

guna memperoleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan judul  

” Pengaruh Harga, Citra Merek dan Promosi 

terhadap Kepuasan Pelanggan Mobil Honda pada 

Dealer Honda Kumala Karawang “. 
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2. Perumusan Masalah dan

 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) 

Apakah secara parsial harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

mobil honda pada dealer honda kumala 

karawang ? (2) Apakah secara parsial harga 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan mobil honda pada dealer honda 

kumala karawang ? (3). Apakah secara 

parsial citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan mobil honda 

pada dealer honda kumala karawang ?. 

(4).Apakah secara parsial promosi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan mobil honda pada dealer honda 

kumala karawang ? (4) Apakah secara 

simultan harga, citra merek dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan mobil honda pada dealer honda 

kumala karawang ?. 

Tujuan Penelitian  

penelitian ini mempunyai beberapa 

tujuan, di antaranya : (1) Untuk mengetahui 

apakah secara parsial harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

mobil honda pada dealer honda kumala 

karawang. (2) Untuk mengetahui apakah 

secara parsial citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

mobil honda pada dealer honda kumala 

karawang. (3). Untuk mengetahui apakah 

secara parsial promosi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan mobil honda 

pada dealer honda kumala karawang. (4). 

Untuk mengetahui apakah secara simultan 

harga, citra merek dan promosi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

mobil honda pada dealer honda kumala 

karawang. 

 
3. Landasan Teori 

Menurut Feriyanto dan Triana (2015:4) 

Manajemen berasal dari kata to manage yang 

berarti mengatur (mengelola). Manajemen 

adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai 

kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan 

sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang 

menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh 

sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan 

melalui kegitan-kegiatan orang lain. 
3.1 Harga 

Secara sederhana, harga adalah 

sejumlah uang yang berfungsi sebagai alat 

tukar untuk memperoleh produk atau jasa. 

Harga dapat juga diartikan penentuan nilai 

suatu produk dibenak konsumen. 

Mendefinisikan bahwa harga adalah sejumlah 

uang yang ditagihkan, atas suatu produk atau 

jasa atau jumlah atau nilai yang ditukarkan 

para pelanggan untuk memperoleh manfaat 

dan memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa (Kotler & Armstrong dalam 

Abdurrahman, 2015 :109). Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi 

didalampengambilan keputusan harga. 

Menurut Swastha dan Sukotjo (2014:211- 

215), beberapa faktor yang biasanya 

mempengaruhi keputusan penetapan harga, 

antara lain: (a) Kondisi 

Perekonomian,Keadaan perekonomian sangat 

mempengaruhi tingkat harga yang berlaku 

suatu produk didaerah bahkan negara tertentu. 

(b) Penawaran dan Permintaan, Hubungan 

antara penawaran dan permintaan yang terjadi 

dipasar antara produsen dan konsumen dapat 

mengakibatkan perubahan dari harga suatu 

produk. (c) Elastisitas permintaan, Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi penentuan harga 

adalah sifat permintaan pasar. (d) Persaingan 

Harga Jual, beberapa macam produk sering 

dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang 

ada. (f) Biaya, Biaya merupakan dasar dalam 

penentuan harga, sebab suatu tingkat harga 

yang tidak dapat menutup biaya akan 

mengakibatkan kerugian. (g) Tujauan 

Perusahaan, Tujuan yang hendak dicapai oleh 

perusahaan adalah laba maksimum, volume 

penjualan tertentu, penguasaan pasar, 

kembalinya modal yang tertanam dalam 

jangka waktu tertentu. 

(h) Pengawasan Pemerintah, Pengawasan 

pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk 

penentuan harga maksimum dan minimum, 

diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang 

mendorong atau mencegah usaha-usaha kearah 

monopoli. 
3.2 Citra Merek 
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Merek menurut American Marketing 

Association yang di kutip oleh Kolter dalam 

Adam (2015 : 44) merek adalah nama, istilah, 

tanda, simbol atau desain, atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut yang dimaksud untuk 

mengindentifikasi barang atau jasa dari 

seorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari barang dan jasa 

pesaing. Menurut Kotler dan Armstrong 

dalam Abdurrahman (2015:82), merek adalah 

nama istilah benda, lambang atau desain atau 

kombinasi dari semua ciri yang 

memperlihatkan identitas produk atau jasa 

satu produk atau sekelompok penjual dan 

membedakan itu dari produk pesaing. 

Adapun pengertian lain dari merek adalah 

aset kuat yang harus dikembangkan dan 

dikelola secara seksama. Merek lebih dari 

sekedar nama dan lambang.merek adalah 

elemen kunci dalam membawa nama besar 

perusahaan kepada konsumen dan 

mereputasikan persepsi dan perasaan 

konsumen atas sebuah produk serta semua 

hal tentang arti produk atau jasa kepada 

konsumen, merek akan membentuk hubungan 

yang kuat dengan pelanggan. 

Brand Equity, Brand Identity dan 

Brand Image Merek yang kuat adalah merek 

yang kuat adalah merek yang memiliki 

equitas merek (brand equity) yang tinggi. 

Menurut Aaker dalam Adam (2015:45) 

ekuitas merek adalah seperangkat asset (dan 

liabilities) yang berkaitan dengan simbol dan 

nama suatu merek yang Menambah (atau 

mengurangi) nilai yang diberikan oleh suatu 

produk atau jasa kepada perusahaan atau 

pelanggan perusahaan. 

3.3 Promosi 

Promosi merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu 

produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk 

tersebut akan berguna bagi mereka, maka 

mereka tidak akan pernah membelinya. Ahli 

lain menyatakan bahwa “Promotion is 

marketers ‘effort to communicate with target 

audiences. Communication is the process of 

influencing others’ behavior by sharing 

ideas, information or felling with them”. 

Promosi ialah usaha yang dilakukan oleh 

pasar, berkomunikasi dengan calon audiens, 

komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, 

informasi, atau perasaan audiena. (Shoell dalam 

Alma,2016:179). 

3.4 Kepuasan Pelanggan 

Kata “kepuasan atau satisfaction” berasal 

dari bahasa latin “satis” (artinya cukup baik, 

memadai) dan “facio” (melakukan atau 

membuat). Secara sederhana kepuasan dapat 

diartikan sebagai ‘upaya pemenuhan sesuatu’ atau 

‘membuat sesuatu memadai’. Namun, ditinjau 

dari perspektif perilaku konsumen, istilah 

‘kepuasan pelanggan’ lantas menjadi suatu yang 

kompleks. Bahkan, hingga saat ini belum dicapai 

kesepakatan atau konsesus mengenai konsep 

kepuasan pelanggan : ‘apakah kepuasan 

merupakan respon emosional ataukah evaluasi 

kognitif’,Menurut Yi dalam Tjiptono(2014 : 353). 

Oliver dalam Tjiptono (2015:23) mengatakan 

kepuasan pelanggan adalah perasaan senang 

atau kecewa yang didapatkan sesorang dari 

membandingkan antara kinerja produk yang 

dipersepsikan dan ekspetasinya. Konsumen 

yang merasa puas pada produk atau jasa yang 

dibeli dan digunakan akan kembali 

menggunakan jasa atau produk yang 

ditawarkan.Sedangkan menurut Mowen dan 

Minor dalam Sudaryono (2016:78) Kepuasan 

konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan 

sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang 

dan jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya periklanan, dan konsultan 

manajemen. Bahkan pada tahun 1988 terbit 

sebuah jurnal khusus bernama “journal of 

Consumer Satisfaction, and Complaining 

Behavior” oleh penerbit Consumer Satisfaction, 

 

Hipotesis 
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, berarti secara parsial harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

pelanggan mobil honda 

H1 β1≠ 0, berarti secara parsial harga berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan pelanggan mobil 

honda. 
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2. Hipotesis 2 

Ho :β1= 0,berarti secara  parsial  citra  merek  

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan mobil honda. 

H2 :β1≠0, berarti secara parsial citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan mobil honda 

3. Hipotesis 3 

Ho : β1=0, berarti secara  parsial 

romosi tidak H3  :β1≠0,  berarti secara 

 parsial promosi berpengaruh signifikan

 terhadap  kepuasan pelanggan mobil honda 
4. Hipotesis 4 

Ho :β1=0,berarti secara simultan harga,citra 

merek dan promosi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

mobil honda. 

H4 :β1≠0, berarti secara simultan harga, citra 

merek dan promosi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan mobil honda. 

 

4. Analisa Data dan Hasil Penelitian 

4.1 Data Sampel 
Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah para Pelanggan di Honda Kumala 

Karawang. Jumlah konsumen pada Honda Kumala 

Karawang. Sebanyak 217 responden. Oleh sebab 

itu dalam penelitian ini kami menggunakan angka 

217 sebagai populasi.Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

survei yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan 

dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh 

populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi 

yang diteliti. Hal ini berarti bahwa sampel 

mewakili populasi. Guna menentukan jumlah 

sampel dalam penelitian ini, penulismenggunakan 

rumus pengambilan sampel menurut Taro Yamane 

atau yang lebih dikenal dengan rumus Slovin : 
 

 

Dimana: 

n : Ukuran sampel 

N : Populasi 

e : error tolerace(dalam penelitian ini 

ditetapkan sebesar 10%) 

Sumber: Sujarweni (2018:110) 
Dengan demikian, jumlah sampel yang diambil 

peneliti menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat 

error 10% adalah sebanyak: Hasil Uji Validitas dan 

Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji  validitas  melihat valid atau tidak 

sebuah  data,  dikatakan  valid  jika  rhitung 

>0,3. Untuk melihat tingkat validitas semua 

item pernyataan kuesioner yang peneliti 

susun, 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel 

Harga 
No PERNYATAAN r hitung r Tabel Ket 

1 X1.1 0,473 > 0,3 Valid 

2 X1.2 0,604 > 0,3 Valid 

3 X1.3 0,344 > 0,3 Valid 

4 X1.4 0,578 > 0,3 Valid 

5 X1.5 0,598 > 0,3 Valid 

6 X1.6 0,741 > 0,3 Valid 

7 X1.7 0,647 > 0,3 Valid 

8 X1.8 0,678 > 0,3 Valid 

9 X1.9 0,410 > 0,3 Valid 

10 X1.10 0,435 > 0,3 Valid 

11 X1.11 0,637 > 0,3 Valid 

12 X1.12 0,473 > 0,3 Valid 

 

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel 

Citra Merek 

 
 

Guna mendapatkan sampel yang 

respresentatif yaitu dapat mewakili 

populasi penelitian diatas, maka 

peneliti akan menggunakan teknik 

pengambilan sampel berupa acidental 

sampling yang merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui cocok 

sebagai sumber data. (Sugiyono, 2016 : 85). 
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4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Promosi 
No PERNYATAAN r hitung t Tabel Ket 

1. X3.1 0,586 > 0,3 Valid 

2 X3.2 0,670 > 0,3 Valid 

3 X3.3 0,415 > 0,3 Valid 

4 X3.4 0.715 > 0,3 Valid 

5 X3.5 0,545 > 0,3 Valid 

6 X3.6 0,640 > 0,3 Valid 

7 X3.7 0,722 > 0,3 Valid 

7 X3.8 0,542 > 0,3 Valid 
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Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel 

Kepuasan Pelanggan 
No PERNYATAAN r hitung t Tabel Ket 

1 Y1.1 0,546 > 0,3 Valid 

2 Y1.2 0, 622 > 0,3 Valid 

3 Y1.3 0,504 > 0,3 Valid 

4 
Y1.4 

0,567 > 0,3 Valid 

5 Y1.5 0,523 > 0,3 Valid 

6 Y1.6 0,375 > 0,3 Valid 

7 Y1.7 0,415 > 0,3 Valid 

1. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk 

melihat sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau diandalkan bila alat 

pengukur tersebut digunakan berkali-kali 

untuk mengukur gejala yang sama. 

Dikatakan handal (reliabel) jika memiliki 

koefisien keandalan atau cronbach’s alpha 

sebesar 0,6 atau lebih. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas 
 

NO 

 

VARIABEL 

T 

Hitung 

T 

Tabel 

Ket 

1 Harga ,853 
0,60 Reliabel 

2 Citra Merek ,872 
0,60, Reliabel 

3 Promosi ,854 
0,60, Reliabel 

 

4 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

794 

0,60, Reliabel 

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal atau tidak.. Uji ini dapat 

dilakukan dengan pendekatan histogram, 

pendekatan grafik maupun pendekatan 

Kolmogorv-Smirnov.Dengan menggunakan 

analisis Kolmogorov Smirnov, data residual 

dikatakan berdistribusi normal bila nilai 

Asymp Sig (2-tailed) > taraf nyata (α = 5%). 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

melihat apakah terdapat korelasi antara 

variabel bebas atau tidak. Multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas 

jika nilai tolerance > 0,1 atau VIF < 5 

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas 

(Tolerance dan VIF) 

 

 

Variabel 

Collinearity Statiscs 

Tolerance VIF 

Hasil Kesimpulan Hasil 

Harga 0,628 > 0,1 1.592 

Citra 

Merek 

 
0,628 

 
>0,1 

 
1.592 

Promosi 1.000 >0,1 1.592 

 
3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2. Hasil Uji eteroskedastisitas 

Dengan Pendekatan Grafik 
 

 

 
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji hipotesis, uji ini bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah sekaligus 

dugaan sementara atas jawaban rumusan 

masalah tersebut yang tertuang dalam 
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hipotesis. Beberapa hal yang termasuk ke 

dalam uji hipotesis ini antara lain 

persamaan regresi, uji F (uji simultan), 

koefisien determinasi (R
2
) dan uji t (uji 

parsial). Hasil perhitungan dan pengolahan 

data dengan menggunakan Statistical 

Program for Social Science (SPSS), 

didapatkan tabel Coefficients seperti 

terlihat pada Tabel 4.7. Di bawah ini. Dari 

tabel tersebut dapat diambil beberapa 

kesimpulan, salah satunya adalah persamaan 

regresi linier berganda. 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Berganda 
 
 

 

 

 

 

Model 

 
 

Unstandardize 
d Coefficients 

Standard 
ized 

Coefficie 

nts 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

Sig. 
 
B 

Std. 
Error 

 
Beta 

(Constant) 

total Harga 

Total_Citra 

merek 

Total_promosi 

2.262 
,301 

3.129 

,067 

,080 

0,71 

 

,502 

,258 

,085 

,723 

4,496 

2,308 

,952 

 

,628 

,628 

1,000 

.822 

1.065 

 
Melihat niselain Unstandardizet 

Coefficients Beta di atas, maka dapat 

ditentukan persamaan regresi linier 

berganda yang dihasilkan dari penelitian 

ini, sebagai berikut: 

 

Y = 2,262 +0,301X1 + 0,184X2 + 0,067X3 

1. Konstanta sebesar 2,262 yang berarti 

jika variabel harga, citra merek dan 

promosi dianggap nol maka variabel 

kepuasan pelanggan hanya sebesar 

2,262. 

2. Koefisien regresi variabel Harga 

diperoleh nilai sebesar 0,301 yang 

berarti jika variabel harga mengalami 

kenaikan satu poin sementara variabel 

citra merek dan promosi diasumsikan 

tetap maka kepuasan pelanggan juga 

akan mengalami kenaikan sebesar 

0,301. 

3. Koefisien regresi variabel Citra Merek 

diperoleh nilai sebesar 0,184 yang 

berarti jika variabel citra merek 

mengalami kenaikan satu point 

sementara harga dan promosi 

diasumsikan tetap maka kepuasan 

pelanggan juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,184. 

4. Koefisien regresi variabel Promosi 

diperoleh nilai sebesar 0,067 yang 

berarti bahwa jika variabel promosi 

mengalami kenaikan satu point 

sementara variabel harga dan citra 

merek diasumsikan tetap maka 

kepuasan pelanggan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,067. 

 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 
Uji  F  atau  dikenal  dengan   Uji 

Simultan bertujuan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh semua variabel bebas 

(independent) dalam hal ini harga,promosi dan 

lokasi secara bersama-sama terhadap variabel 

bebas (independent). Adapun hasil Uji F dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel Anova di 

bawah ini. 
Tabel 4.8. Hasil Uji F ANOVAa

 

 
Model 

Sum of 

Squares 

 
Df 

Mean 

Square 

 
F 

S 
ig. 

Regressio 

n 

 

570,174 

 

3 
190,0 

58 
20, 

536 

. 

00 
0b 

Residual 610,811 66 9,255   

Total 1180,98 
6 

69 
  

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelangan 

b. Predictors: (Constant), Harga,Citra Merek,Promosi 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai F hitung 

yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah 

sebesar 20,536. Sementara itu nilai Ftabel 

yang dilihat pada Tabel  Nilai-nilai Untuk 

Distribusi F adalah 2,740. Dengan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung = 

20,536 > dari Ftabel = 2,740. Ini berarti bahwa 

variabel independen yang terdiri dari harga, 

citra merek dan promosi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Dealer Honda Kumala 

Karawang. 
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3. Koefisien Determinasi 

Setelah variabel independen dinyatakan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di 

Dealer Honda Kumala Karawang, maka untuk 

melihat seberapa besar pengaruhnya dapat 

dilihat pada Tabel Model Summary hasil 

perhitungan dengan menggunakan Statistical 

Program for Social Science (SPSS), seperti 

terlihat di bawah ini. 

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi 
Model Summaryb

 

 

 

 

 

 

 
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

b. Predictors: (Constant), Harga,Citra Merek, Promosi 

4. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah melakukan Uji t atau 

yang lebih dikenal dengan nama Uji 

Parsial. Jika Uji F bertujuan untuk melihat 

pengaruh secara bersama-sama, maka Uji 

t ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependennya secara parsial atau sendiri- 

sendiri. 

Tabel 4.10. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

VARIABEL T   

t 

hitung 

t 

tabel 

 
Hasil 

 
ὰ=5% 

 
Kesimpulan 

HARGA 4.496 1,994 0.000 >0,05 Berpengaruh 

CITRA 

MEREK 

 
2.308 

 
1,994 

 
0.024 

 
<0,05 

 
Berpengaruh 

 
 

PROMOSI 

 
 

0.952 

 
 

1,994 

 
 

0.345 

 
 

>0,05 

Tidak 

berpengaruh 

signifikan 

 

Guna menentukan H0 maupun H1 

yang ditolak atau diterima maka nilai 

thitung di atas dapat dibandingkan dengan 

nilai ttabel pada tingkat signifikasi 5% ( = 

0,05). Nilai ttabel pada tingkat signifikansi 

5% ( = 0,05) adalah 1,994. Dengan 

membandingkan thitung dan ttabel maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara parsial harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Dealer Honda Kumala 

Karawang karena thitung (4,496) > ttabel 

(1,994) serta nilai signifikansinya di 

bawah 0,05. 

b. Secara parsial citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

di Dealer Honda Kumala Karawang 

karena thitung (2,308) < ttabel (1,994) serta 

nilai signifikansinya di bawah 0,05. 

c. Secara parsial promosi tidak 

berpengaruh signifikan tehadap 

kepuasan pelanggan di Dealer Honda 

Kumala Karawang karena thitung (0,952) 

< ttabel (1,994) serta nilai signifikansinya 

di atas 0,05. 

SIMPULAN 

1. Secara parsial, harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

di dealer Honda Kumala Karawang. 

2. Secara parsial, citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

di dealer Honda Kumala Karawang. 

3. Secara parsial, promosi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di dealer Honda 

Kumala Karawang. 

4. Secara simultan, harga, citra merek, dan 

promosi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di dealer 

Honda Kumala Karawang. 

SARAN 

1. Dealer Honda Kumala secara rutin  

harus membuat program yang 

berhubungan dengan harga seperti 

diskon,service gratis,potongan asuransi 

kendaraan. 

2. Dealer Honda Kumala harus menjaga 

citra merek agar tetap menarik minat 

beli konsumen Honda. 
3. Dealer Honda Kumala Karawang harus 

memperbanyak promosi yang berdampak 

langsung terhadap kebutuhan konsumen 

sesuai layanan Sales,Part,Body & Paint, 

Service . 

 
 

Model 

 
 

R 

 
R 
Square 

 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 
Estimate 

1 .695a
 .483 .459 3,04216 
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