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ABSTRAK
Sejalan dengan perkembangan dunia wirausahawan, kini persaingan mulai begitu sangat ketat
dan banyak perusahan yang kurang memaksimalkan kualitasnya, khususya di bidang restoran.
Sementara konsumen berlomba untuk memilih restoran terbaiknya. Oleh sebab itu perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut, faktor apa yang sebenarnya menjadi dasar konsumen untuk
memilih restoran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey atau
penjelasan 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 35,3% faktor-faktor keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh
produk, harga, promosi, tempat, orang, proses dan bukti fisik sedangkan sisanya 64,7%
dijelaskan oleh faktor lain. Sedangkan uji F menunjukan bahwa secara serempak produk, harga,
promosi, tempat, orang, proses dan bukti fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel promosi dan orang berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di restoran. Adapun harga, tempat, produk,
proses dan bukti fisik tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di
restoran.
ABSTRACT
In line with the development of the world entrepreneur, now the competition started so very tight
and a lot less of the company to maximize the quality. Therefore it is necessary to do further
research, what factors actually become the basis for consumers to choose the restaurant. The
kind of research used is research survey or explanation (explanatory) with the methodology of
data collection using a questionnaire. The data analysis used is multiple linear regression
analysis. Sampling done by means of purposive sampling, sample 100 respondents. Regression
test results showed that 35.3% purchase decision factors can be explained by the product, price,
promotion, place, people, process and physical evidence while remaining 64.7% is explained by
other factors. While the F-test showed that simultaneously the product, price, promotion, place,
people, process and physical evidence of positive and significant effect against the purchasing
decision at the restaurant. The t-test results showed that the variable of promotion and people
have a positive and significant effect on purchasing decisions at restaurants. Price, place,
product, process and physical evidence do not have a positive and significant effect on
purchasing decisions at restaurants.
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Baik disadari maupun tidak saat ini para
pemuda di Indonesia mulai berpikir untuk
mencoba menjadi seorang wirausahawan
muda, dan pada dasarnya hal ini sangat
cocok untuk dipelajari oleh para usia muda.
Namun sejalan dengan perkembangan dunia
wirausahawan, kini persaingan mulai sangat
ketat. Mulai dari Jakarta, Surabaya,
Bandung, dan lain sebagainya termasuk
Kota Bogor dan akan terus mengalami
perkembangan yang luar biasa kedepannya.
Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk
melakukan penelitian guna mengetahui
berbagai faktor yang menjadi dasar bagi para
konsumen dalam memilih restoran.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah secara simultan produk, harga,
promosi, tempat, orang, proses dan
bukti fisik berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian di
restoran Kota Bogor?
2. Apakah
secara
parsial
produk
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
3. Apakah
secara
parsial
harga
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
4. Apakah
secara
parsial
promosi
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
5. Apakah
secara
parsial
tempat
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
6. Apakah
secara
parsial
orang
berpengaruh
signifikan
terhadap

7.

8.

keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
Apakah
secara
parsial
proses
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
Apakah secara parsial bukti fisik
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran 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 produk, harga, promosi,
tempat, orang, proses dan bukti fisik
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial
produk berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial
harga berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
4. Untuk mengetahui apakah secara parsial
promosi
berpengaruh
signifikan
terhadap keputusan pembelian di
restoran Kota Bogor?
5. Untuk mengetahui apakah secara parsial
tempat berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
6. Untuk mengetahui apakah secara parsial
orang berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
7. Untuk mengetahui apakah secara parsial
proses berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor?
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8.

Untuk mengetahui apakah secara parsial
bukti fisik berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian di
restoran Kota Bogor?

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Produk
Etzel, Walker dan Stanton dalam
Suparyanto
dan
Rosad
(2015:104)
mengatakan bahwa roduct is a set of
tangible and intangible attributes, wich may
include packaging, color, price, quality, and
brand, plus the seller‟s service and
reputation (Produk adalah suatu kumpulan
atribut berwujud dan tidak berwujud yang
terdiri dari kemasan, warna, harga, kualitas,
dan brand, ditambah reputasi dan pelayanan
penjual). Sedangkan Pengertian produk
menurut Wells and Prensky dalam
Suparyanto dan Rosad (2015:104) bahwa
produk adalah sesuatu yang berwujud berupa
barang, atau sesuatu yang tidak berwujud
yang memuaskan kebutuhan konsumen.
Ada juga yang mengungkapkan produk
adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan
ke pasar untuk memuaskan keinginan dan
kebutuhan (Kotler dalam Suparyanto dan
Rosad, 2015:103), dengan indikatornya
meliputi kualitas produk, variasi produk,
citra merek, pengemasan, ukuran serta
garansi.
2.1.2. Harga
Adapun harga merupakan nilai suatu
produk untuk ditukarkan dengan produk
lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi
barter yaitu pertukaran antara barang dengan
barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak
melakukan barter lagi. Akan tetapi sudah
menggunakan uang sebagai ukuran yang
disebut harga. Jadi harga adalah nilai suatu
barang yang dinyatakan dengan uang (Alma,
2014:169), dengan indikator menurut
Tjiptono (2016:234-236) meliputi daftar

harga, diskon, potongan khusus, periode
pembayaran serta cara pembayaran.
Widayat (2014:74) mengatakan bawah
harga menjadi sangat penting karena
berhubungan dengan uang yang harus
dikeluarkan
oleh
pelanggan
guna
mendapatkan sebuah produk atau jasa. Oleh
sebab
itu
banyak
pemasar
yang
menggunakan harga murah sebagai salah
satu daya tarik bagi pelanggan dalam
berbisnis.
2.1.3. Tempat
Widayat (2014:75) mengatakan bahwa
tempat dapat juga diartikan sebagai lokasi
dimana bisnis tersebut akan dijalankan
maupun sebagai saluran distribusi. Dalam
hal tempat sebagai lokasi maka tempat
diartikan sebagai lokasi yang digunakan
dalam berbisnis. Sedangkan dalam hal
saluran distribusi tempat diartikan sebagai
saluran yang digunakan untuk memindahkan
produk dari produsen hingga pengguna
akhir, diantara meliputi jenis saluran
pemasaran yang digunakan, cakupan pasar,
pengelompokan, lokasi bisnis, jumlah
persediaan serta transportasi yang digunakan
untuk memindahkan produk dari produsen
ke konsumen. Kalau kita telaah bahwa
memang pada dasarnya sebuah kegiatan
pemasaran, lokasi memang memiliki
peranan yang sangat begitu penting karena
lokasi berhubungan dengan keputusan yang
dibuat oleh suatu perusahaan dimana operasi
dan stafnya akan ditempatkan terkait dalam
proses penjualan.
Ahli lain mengungkapkan tempat adalah
hal yang sangat dipentingkan, karna penting
tidaknya sebuah lokasi akan sangat
tergantung pada jenis jasa yang ditawarkan
menurut Cowell dalam Hurriyati (2015:5657), dengan indikatornya akses, visibilitas,
lalu lintas (traffic), tempat parkir yang luas
dan aman, ekspansi, lingkungan, persiangan
serta peraturan pemerintah
2.1.4. Promosi
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Promosi merupakan tugas yang paling
penting yang perlu dilakukan oleh seorang
marketer. Oleh karena itu kegiatan promosi
perlu dilaksanakan dengan baik agar dapat
mempengaruhi konsumen mengenai dimana
dan bagaimana konsumen membelanjakan
pendapatannya.
Promosi adalah salah satu faktor
penentu keberhasilan suatu program
pemasaran (Hurriyati, 2015:57) dengan
indikatornya (Suparyanto dan Rosad,
2015:177-180) meliputi periklanan, promosi
penjualan, penjualan pribadi, hubungan
masyarakat, publisitas serta pemasaran
langsung.
2.1.5. Orang
Sehubungan dengan bauran pemasaran
jasa terkait dengan orang atau people pada
sebuah restoran merupakan peran penting
untuk keberhasilan penyampaian jasa yang
ditawarkan
oleh
perusahaan
kepada
konsumen. Sunyoto dan Susanti (2015:64)
mengatakan bahwa orang merupakan unsur
penting, baik dalam produksi maupun
penyampaian kebanyakan jasa.
Sedangkan menurut Widayat (2014:75),
orang merupakan asset utama dalam indutri
jasa, terutama karyawan dengan kinerja yang
baik karena akan menyebabkan pelanggan
menjadi puas. Disisi lain orang memainkan
peranaan dalam penyajian jasa sehingga
dapat mempengaruhi persepsi pembeli
(Zeithaml and Bitner dalam Hurriyati,
2015:62), dengan indikatornya adalah
pegawai perusahaan, konsumen, konsumen
lain dalam lingkungan jasa, sikap dan
tindakan karyawan serta cara berpakaian
karyawan dan penampilan.
2.1.6 Proses
Banyak pendapat yang mengemukakan
pengertiannya tentang proses. Proses
menurut Suparyanto dan Rosad (2015:131)
adalah proses produksi dan distribusi jasa
sehingga sampai kepada pasar sasaran dapat
dilakukan dengan metode yang berbeda.

Adapun menurut Widayat (2014:76), mutu
layanan jasa sangat tergantung pada
peyampaian jasa yang dipasarkan kepada
pelanggan, karena penggerak bisnis jasa
sebenarnya karyawan itu sendiri.
Guna menjamin mutu pelayanaan maka
seluruh operasional perusahaan harus
dijalankan sesuai dengan sistem dan
prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan
yang memiliki kompetensi, komitmen dan
loyal terhadap perusahaan. Proses adalah
semua prosedur aktual, mekanisme dan
aliran aktivitas yang digunakan untuk
menyampikan jasa (Zeithaml dan Bitner
dalam
Hurriyati,
2015:64)
dengan
indikatornya prosedur, mekanisme dan
aktivitas.
2.1.7 Bukti Fisik
Perlu diketahui bahwa saat ini bukti
fisik menjadi salah satu hal yang sangat
penting dalam berbisnis terutama dalam
kategori
restoran.
Perubahaan
dan
pergeseran pola hidup manusia moderen saat
ini telah membuat bukti fisik memiliki
peranan yang sangat penting dalam kegiatan
pemasaraan maupun bisnis. Sebagai contoh,
saat ini banyak orang tertarik untuk membeli
produk yang ditawarkan bukan karena
produk tersebut melainkan lebih karena
bukti fisik yang ada (Widayat, 2014:76).
Bukti fisik adalah hal yang secara nyata
turut mempengaruhi keputusan konsumen
untuk membeli produk jasa yang ditawarkan,
Zeithaml and Bitner dalam Hurriyati
(2015:64) dengan indikatornya (Adam,
2015:39) meliputi bangunan fisik, peralatan,
warna, visual, aroma, suara sera tata ruang.
2.1.8 Keputusan Pembelian
Tujuan kegiatan pemasaran adalah
mempengaruhi konsumen untuk bersedia
membeli barang dan jasa perusahaan pada
saat mereka membutuhkan, Oleh karena itu
pengambilan keputusan merupakan proses
kognitif yang mempersatukan memori,
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pemikiran, pemrosesan informasi dan
penilaian-penilaian secara evaluatif.
Proses tersebut mungkin memerlukan
waktu berbulan-bulan lamanya, dengan
suatu seri keputusan-keputusan yang dapat
diidentifikasi, yang dibuat pada berbagai
tahapan proses pengambilan keputusan yang
berlangsung, (Engel, Blakckwell dan
Miniard dalam Sunyoto, 2015:13,89).
Suparyanto dan Rosad (2015:63)
menyatakan bahwa proses keputusan
pembelian ini meliputi hasil evaluasi tentang
pengenalan kebutuhan, pencarian informasi,
evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan
perilaku pasca pembelian. Hasil evaluasi
tersebut dapat berupa keputusan tentang
produk mana yang akan dibeli, dimana
membelinya, kapan membelinya, berapa
banyak produk tersebut akan dibeli serta
bagaimana produk tersebut dapat dibeli.
Adapun indikatornya adalah keputusan
pilihan produk, keputusan pilihan merek,
keputusan pilihan penyalur, keputusan
jumlah pembelian, keputusan waktu
pembelian
serta
keputusan
metode
pembayaran.
2.2. Kerangka Berpikir
Menurut Sekaran dalam Sugiyono
(2015:60) mengemukakan bahwa, kerangka
berpikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan
dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
Terkait dengan
berbagai penelitian
terdahulu di atas seperti halnya kita ketahui
tenyata
banyak
penelitian
yang
membuktikan bahwa pada dasarnya produk,
harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik
dan proses berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian.

2.3. Hipotesis
Sesuai dengan deskripsi kerangka
pemikiran yang telah di sampaikan di atas,
maka hipotesis penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Hipotesis 1
Ho : βi = 0, dimana i = 1,2,3,4,5,6,7
berarti secara simultan produk, harga,
promosi, tempat, orang, proses dan
bukti fisik tidak berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian di
restoran Kota Bogor.
H1 : βi ≠ 0, dimana i = 1,2,3,4,5,6,7
berarti secara simultan produk, harga,
promosi, tempat, orang, proses dan
bukti fisik berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian di
restoran Kota Bogor.
2. Hipotesis 2
Ho : β1 = 0, secara parsial produk tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial produk
berpengaruh
signifikan
terhadap
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3.

4.

5.

6.

7.

keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
Hipotesis 3
Ho : β2 = 0, berarti secara parsial harga
tidak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
H1 : β2 ≠ 0, berarti secara parsial harga
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
Hipotesis 4
Ho : β3 = 0, berarti secara parsial
promosi tidak berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian di
restoran Kota Bogor.
H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial
promosi
berpengaruh
signifikan
terhadap keputusan pembelian di
restoran Kota Bogor.
Hipotesis 5
Ho : β4 = 0, berarti secara parsial tempat
tidak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
H1 : β4 ≠ 0, berarti secara parsial tempat
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
Hipotesis 6
Ho : β5 = 0, berarti secara parsial orang
tidak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
H1 : β5 ≠ 0, berarti secara parsial orang
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
Hipotesis 7
Ho : β6 = 0, berarti secara parsial proses
tidak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.
H1 : β6 ≠ 0, berarti secara parsial proses
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.

8.

Hipotesis 8
Ho : β7 = 0, berarti secara parsial bukti
fisik tidak berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian di
restoran Kota Bogor..
H1 : β7 ≠ 0, berarti secara parsial bukti
fisik berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor.

METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Waroeng
Steak and Shake, yang beralamat di Jl.
Sukasari 1 No.7, Kecamatan Bogor Timur,
Kota Bogor, Jawa Barat 16142. Pelaksanaan
penelitiannya itu sendiri berlangsung selama
3 (tiga) mulai Maret hingga Juni 2020.
3.2. Jenis dan Metode 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 indikatorindikator 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
Adapun populasi dalam penelitian ini
adalah konsumen Waroeng Steak and Shake
Kota Bogor dengan rata-rata jumlah
pelanggan setiap bulannya mencapai angka
700 orang. Adapun jumlah sampel penelitian
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ini penulis tentukan dengan menggunakan
rumus menurut Rao Purba, sebagai berikut:
n = __Zα/22____
4 (moe)2

Keterangan:
n
= Banyaknya sampel
Zα/2 = Nilai yang didapat dari tabel normal
atas tingkat keyakinan
moe = Kesalahan
penarikan
sampel
(penelitian ini ditetapkan 10%)
Sumber: Ridwan (2017:33)
Dengan tingkat keyakinan 95% maka
nilai Zα/2 yang didapat adalah 1,96 serta
tingkat kesalahan penarikan sampel sebesar
10% maka jumlah sampelnya adalah:
1,962
n =
= 96,04 (100 responden)
4 (0,10)2
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
Teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standar data yang ditetapkan.
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam
berbagai setting, berbagai sumber, dan
berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya,
data dapat dikumpulkan pada setting alamiah
(natural setting), pada laboratorium dengan
metode eksperimen, dirumah dengan
berbagai responden, pada suatu seminar,

diskusi, dijalan dan lain-lain. Bila dilihat
dari sumber datanya, maka pengumpulan
data dapat menggunakan sumber primer, dan
sumber sekunder.
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
bebas terhadap variabel terikatnya. Guna
menguji pengaruh beberapa variabel bebas
yang diteliti dengan variabel terikat, digunakan model matematika di bawah ini.

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +
b6X6+ b7X7
Keterangan:
Y
= Keputusan pembelian
a
= Intersep
b1...b6 = Koefisien regresi
X1
= Produk
X2
= Harga
X3
= Promosi
X4
= Tempat
X5
= Orang
X6
= Proses
X7
= Bukti Fisik
e
= Standar erorr

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian secara terperinci penulis
sampaikan di bawah 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.
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4.1.1. Uji Kualitas Data
Uji ini dilakukan untuk mengetahui
apakah item pernyataan yang digunakan
valid atau tidak, serta reliabel atau tidak. Di
bawah ini disajikan hasil uji kualitas data.

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
tempat dinyatakan valid.
Tabel 4.5. Uji Validitas Variabel Orang

1.

Tabel 4.1. Uji Validitas Variabel Produk

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
produk dinyatakan valid.
Tabel 4.2. Uji Validitas Variabel Harga

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
harga dinyatakan valid.
Tabel 4.3. Uji Validitas Variabel Promosi

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
orang dinyatakan valid.
Tabel 4.6. Uji Validitas Variabel Proses

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
proses dinyatakan valid.
Tabel 4.7. Uji Validitas Variabel Bukti Fisik

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
promosi dinyatakan valid.
Tabel 4.4. Uji Validitas Variabel Tempat

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
bukti fisik dinyatakan valid.
Tabel 4.8. Uji Validitas Variabel Keputusan
Pembelian

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
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diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
keputusan dinyatakan valid.
Adapun hasil uji reliabilitas kedelapan
variabel tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 4.9. Uji Reliabilitas
VARIABEL
Produk
Harga
Promosi
Tempat
Orang
Proses
Bukti Fisik
Keputusan Beli

Cronbach α

SIMPULAN

0,678
0,872
0,770
0,694
0,861
0,692
0,861
0,742

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Semua nilai cronbach  diatas 0,6 sehingga
semua item pernyataan tersebut reliabel.

Tabel 4.10. Uji Multikolinieritas
VARIABEL

TOLERANCE

VIP

Produk
Harga
Promosi
Tempat
Orang
Proses
Bukti Fisik

0,530
0,853
0,749
0,654
0,537
0,422
0,422

1,888
1,172
1,335
1,530
1,861
2,368
2,367

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 Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada gambar di
bawah ini

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.

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.

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
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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).

5.

Tabel 4.11. Persamaan Regresi

6.
Melihat nilai Unstandardized Coefficients
Beta di atas, maka dapat ditentukan
persamaan regresi linier berganda yang
dihasilkan dari penelitian ini, sebagai
berikut:
Y = 3,370 + 0,306X1 - 0,161X2 + 0,209X3
+ 0,114X4 + 0,249X5 + 0,091X6 + 0,071X7
Yang berarti bahwa:
1. Konstanta sebesar 3,370 yang berarti
jika variabel produk, harga, promosi,
tempat, orang, proses dan bukti fisik
dianggap nol maka variabel keputusan
pembelian hanya sebesar 3,370.
2. Koefisien regresi variabel produk
diperoleh nilai sebesar 0,306 yang
berarti jika variabel produk mengalami
kenaikan 1 satuan sementara variabel
produk, harga, promosi, tempat, orang,
proses dan bukti fisik diasumsikan tetap
maka keputusan pembelian juga akan
mengalami kenaikan sebesar 0,306.
3. Koefisien regresi variabel harga
diperoleh nilai sebesar -0,161 yang
berarti jika variabel harga mengalami
penurunan 1 satuan sementara variabel
produk, promosi, tempat, orang, proses
dan bukti fisik diasumsikan tetap maka
keputusan pembelian juga
akan
mengalami kenaikan sebesar 0,161.
4. Koefisien regresi variabel promosi
diperoleh nilai sebesar 0,209 yang
berarti jika variabel promosi mengalami

7.

8.

kenaikan 1 satuan sementara variabel
produk, harga, tempat, orang, proses dan
bukti fisik diasumsikan tetap maka
keputusan pembelian juga
akan
mengalami kenaikan sebesar 0,209.
Koefisien regresi variabel tempat
diperoleh nilai sebesar 0,114 yang
berarti jika variabel tempat mengalami
kenaikan 1 satuan sementara variabel
produk, harga, promosi, orang, proses
dan bukti fisik diasumsikan tetap maka
keputusan pembelian juga
akan
mengalami kenaikan sebesar 0,14.
Koefisien regresi variabel orang
diperoleh nilai sebesar 0,249 yang
berarti jika variabel orang mengalami
kenaikan 1 satuan sementara variabel
produk, harga, promosi, tempat, proses
dan bukti fisik diasumsikan tetap maka
keputusan
pembelian juga
akan
mengalami kenaikan sebesar 0,249.
Koefisien regresi variabel proses
diperoleh nilai sebesar 0,091 yang
berarti jika variabel proses mengalami
kenaikan 1 satuan sementara variabel
produk, harga, promosi, tempat, orang
dan bukti fisik diasumsikan tetap maka
keputusan pembelian juga
akan
mengalami kenaikan sebesar 0,091.
Koefisien regresi variabel bukti fisik
diperoleh nilai sebesar 0,071 yang
berarti jika variabel produk mengalami
kenaikan 1 satuan sementara variabel
produk, harga, promosi, tempat, orang
dan proses diasumsikan tetap maka
keputusan pembelian juga
akan
mengalami kenaikan sebesar 0,071.
Tabel 4.12. Hasil Uji F

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Fhitung yang diolah dengan menggunakan
SPSS adalah 8,729. Sementara itu nilai Ftabel
yang dilihat pada Tabel Nilai-nilai untuk
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Distribusi F adalah 2,200. Dengan demikian
maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung =
8,729 > dari Ftabel = 2,200. Ini berarti bahwa
variabel independen yang terdiri dari
produk, harga, promosi, tempat, orang,
proses dan bukti fisik berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian di restoran
Kota Bogor.
Tabel 4.13. Koefisien Determinasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Adjusted R Square adalah 0,353 atau 35,3%.
Ini berarti bahwa variabel independen yang
berupa produk, harga, promosi, tempat,
orang, proses dan bukti fisik secara bersamasama mempengaruhi variabel dependen
keputusan pembelian di restoran Kota Bogor
sebesar 35,3% sedangkan sisanya sebesar
64,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya
yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Tabel 4.14. Hasil Uji t
VARIABEL
Produk
Harga
Promosi
Tempat
Orang
Proses
Bukti Fisik

thitung
1,747
-0,898
2,415
0,963
2,157
0,047
0,091

Sign.
0,084
0,371
0,018
0,338
0,034
0,904
0,467

SIMPULAN
Tidak Pengaruh
Tidak Pengaruh
Pengaruh
Tidak Pengaruh
Pengaruh
Tidak Pengaruh
Tidak Pengaruh

Guna menentukan H0 maupun H1 yang
ditolak atau diterima maka nilai t hitung di atas
dapat dibandingkan dengan nilai t tabel 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 produk tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian di restoran Kota Bogor
karena thitung (1,747) < ttabel (1,985) serta
nilai signifikansinya di atas 0,05.
2. Secara parsial harga tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan

3.

4.

5.

6.

7.

pembelian di restoran Kota Bogor
karena thitung (-0,898) < ttabel (1,985)
serta nilai signifikansinya di atas 0,05.
Secara parsial promosi berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian di restoran Kota Bogor
karena thitung (2,415) > ttabel (1,985) serta
nilai signifikansinya di bawah 0,05.
Secara parsial tempat tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian di restoran Kota Bogor
karena thitung (0,963) < ttabel (1,985) serta
nilai signifikansinya di atas 0,05.
Secara parsial orang berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian di restoran Kota Bogor
karena thitung (2,157) > ttabel (1,985) serta
nilai signifikansinya di bawah 0,05.
Secara parsial proses tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian di restoran Kota Bogor
karena thitung (0,047) < ttabel (1,985) serta
nilai signifikansinya di atas 0,05.
Secara parsial bukti fisik tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor karena thitung (0,091) < ttabel
(1,985) serta nilai signifikansinya di atas
0,05.

4.2. Pembahasan
Penelitian dengan melibatkan sebanyak
100 responden untuk memberikan informasi
mengenai pengaruh varabel X1 yaitu produk,
X2 yaitu harga, X3 yaitu promosi, X4 yaitu
tempat, X5 yaitu orang, X6 yaitu proses dan
X7 yaitu bukti fisik terhadap pengaruhnya
pada variabel Y yaitu keputusan pembelian.
Sesuai dengan latar belakang yang telah
penulis sampaikan diawal dimana sampai
saat ini masih ditemukanya kendala di
berbagai restoran yang ada di Kota Bogor,
khususnya mengenai keputusan pembelian
sehingga perlu dan layak dilakukan
penelitian diantaranya dengan menggunakan
variabel produk, harga, promosi, tempat,
orang, proses dan bukti fisik, maka
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permasalahan tersebut setidaknya mulai
terjawab.
Dengan
berdasarkan
hasil
penelitian yang telah diuraikan oleh penulis
untuk menjawab permasalahan Pengaruh
Bauran Pemasaran barang dan Jasa Terhadap
Keputusan Pembelian di Restoran Kota
Bogor (Studi Kasus di Waroeng Steak and
Shake Bogor).
Terkait dengan hasil uji validitas yang
telah penulis sampaikan dimana menunjukan
bahwa semua pernyataan yang berada di
kuesioner yang telah disebar dinyatakan
valid, karena rhitung > 0,300. 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
= 3,370 + 0,306X1 – 0,161X2 + 0,209X3
+0,114X4 + 0,249X5 + 0,091X6 + 0,071X7
Terkait
hal
tersebut
dalam upaya
mengidentifikasi seberapa jauh pengaruh
variabel independen terhadap variabel
dependennya, maka dapat diperoleh dari
nilai koefisien determinasi. Sebagaimana
yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa
nilai koefisien determinasi yang dinyatakan
dalam Adjusted R Square adalah 35,3% atau
0,353, ini menunjukan bahwa kontribusi
variabel-variabel independen adalah sebesar
35,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain.
Selanjutnya bila kita lihat satu per satu
untuk semua variabel menurut perhitungan
analisis regresi apakah mempunyai pengaruh
yang signifikan atau sebaliknya. Variabel
produk tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap keputusan pembelian,
hal ini sangat menunjukan bahwa konsumen
tidak begitu mempertimbangkan dalam hal
produk yang ada. Sebagai dasar keputusan
pembelian atau dengan acuan tidak begitu
mendasar dalam melihat produk. Tidak
menutup kemungkinan dengan adanya
keberadaan produk maka dalam pemikiran
pelanggan kedepannya dapat dilihat dan
ditunjukan oleh kemampuan pelanggan

dalam mengenal dan mengingat suatu
produk.
Variabel kedua yaitu harga, tidak
berpengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian. Dengan adanya daftar
harga dalam buku menu dengan desain yang
menarik dan mudah dilihat, adanya berbagai
macam diskon yang ditawarkan, adanya
potongan khusus bagi setiap pembelian
dalam jumlah tertentu, dengan waktu
pembayaran dan cara pembayaran yang
flexible ternyata bagi pelanggan, dimana
harga tidaklah terlalu penting karena bagi
mereka jauh lebih penting adalah mengenai
produk yang ditawarkan, baik dari segi
kualitasnya, variasi atau pilihan-pilihan
produknya, citra merek, pengemasan, ukuran
produk dan jaminan atau garansi atas produk
yang dibelinya.
Variabel
ketiga
yaitu
promosi
berpengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian. Hal ini jelas diketahui
bahwa memang pada dasarnya promosi
mampu menginformasikan, mengajak dan
bahkan berminat untuk memutuskan
melakukan pembelian di restoran yang ada
di Kota Bogor. Salah satu promosi yang
paling kuat adalah dengan seringnya iklan
dimunculkan di media sosial seperti,
instagram, facebook, line, website dan lain
sebagainya, sehingga mampu membuat
konsumen lebih mengingat, memperluas dan
mengenal lagi produk serta penawaranpenawaran lainnya yang diberikan.
Variabel tempat tidak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian.
Mengenai hal ini ternyata responden merasa
tidak terlalu mempermasalahkan lokasi atau
keberadaan restoran. Dengan meihat akses,
lalu lintas, fasilitas parkir, serta lokasi
pendukung lainya
dimana
hal ini
menunjukan bahwa sebenarnya responden
tidak begitu memperhatikan tempat dalam
melakukan keputusan pembeliaan.
Variabel
kelima
yaitu
orang
berpengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian. Hal ini jelas diketahui
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bahwa memang pada dasarnya orang,
mampu menjadi ukuran dalam proses
pembelian dengan adanya, karyawan yang
mampu melayani konsumen dengan baik,
mampu memahami keinginan konsumen,
mampu bersikap dan bertindak secara
profesional bahkan mampu berpenampilan
rapi serta menarik. Hal demikianlah yang
mendasari konsumen untuk memutuskan
melakukan pembelian.
Selanjutnya variabel proses tidak
berpengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian. Dengan adanya
prosedur, karyawan yang bertindak sesuai
mekanisme bahkan semua aktivitas yang ada
di sebuah restoran, dalam melakukan
keputusan pembelian. Hal ini berarti bahwa
proses mungkin tidaklah terlalu penting
karena bagi mereka jauh lebih penting
adalah mengenai produk yang ditawarkan,
baik dari segi kualitasnya, variasi atau
pilihan-pilihan produknya, citra merek,
pengemasan, ukuran produk dan jaminan
atau garansi atas produk yang dibelinya.
Terakhir yaitu variabel bukti fisik tidak
berpengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian. Hal ini menunjukan
bahwa konsumen tidak begitu mempertimbangkan dalam hal bukti fisik yang meliputi
bangunan, peralatan, pilihan warna yang
ada, kondisi visual, aroma, audio, bahkan
tata ruang yang ada sebagai dasar keputusan
pembelian atau dengan acuan tidak begitu
mendasar dalam melihat bukti fisik yang
ada.
Diantara ketujuh variabel independen
yang digunakan, terdapat dua variabel
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian yaitu promosi dan orang.
Sedangkan variabel independen lainnya
yaitu produk, harga, tempat, proses dan bukti
fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian. Beberapa variabel
dalam penelitian ini tidak signifikan untuk
membuktikan adanya pengaruh terhadap
keputusan
membeli
yaitu
tidak
berpengaruhnya variabel produk, harga,

tempat, proses dan bukti fisik terhadap
keputusan
pembelian
di
restoran.
Berdasarkan asumsi dan opini disebabkan
karena umumnya pelanggan memang tidak
berkepentingan atas variabel produk, tempat,
proses, harga dan bukti fisik dimana
pelanggan mungkin lebih memperhatikan
variabel lainnya.
Hal ini memang sering terjadi, dimana
pada umumnya masyarakat akan tertarik
terhadap sebuah promosi dan proses. Karena
dengan adanya promosi yang menyeluruh
akan selalu sampai kepada masyarakat
dengan menjaga produk yang ditawarkan
secara rutin maintenance media-media
promosi untuk menyampaikan semua
kualitas atau keunggulan yang dimiliki dan
terdapat proses-proses yang unik di restoran
tersebut, maka pada dasarnya masyarakat
atau konsumen akan lebih tahu apa saja
keunggulan yang diberikan oleh restoran
tersebut.
Disamping itu ternyata persamaan
regresi linier berganda yang dihasilkan
menunjukkan bahwa untuk variabel harga
angkanya minus (-). Ini menandakan bahwa
harga justru berbanding terbalik dengan
keputusan pembelian. Artinya dalam kondisi
tertentu jika harga semakin naik justru
sangat disayangkan minat pelanggan untuk
membeli akan berkurang atau menurun.
Sebaliknya apabila jika harga semakin
menurun atau sangat murah maka keputusan
pembelian pelanggan justru akan semakin
meningkat. Mengapa? Seperti halnya yang
kita telah ketahui bahwa memang variabel
harga berdasarkan hasil analisis regresi di
atas menunjukan tidak ada pengaruh positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian ditambah dengan angka yang
minus (-) ini artinya bahwa pada dasarnya
pelanggan tidak terlalu memperhatikan
harga yang ditentukan oleh pihak
manajeman yang apabila harga tersebut
semakin naik maka akan menjadi
pertimbangan tertentu dan akan berdampak
pada berkurangnya keputusan pembelian.
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SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dan evaluasi data
yang telah dilakukan dalam penelitian ini,
maka dapat diambil beberapa kesimpulan
dan saran.
5.1. Simpulan
Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta
hasil analisis dan interpretasi data yang telah
dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan, sebagai berikut:
1. Secara serempak produk, harga,
promosi, tempat, orang, proses dan
bukti fisik berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian di restoran Kota Bogor
2. Secara parsial produk tidak berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor
3. Secara parsial harga tidak berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor
4. Secara parsial promosi berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor
5. Secara parsial tempat tidak berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor
6. Secara parsial orang berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor
7. Secara parsial bukti fisik tidak
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian di
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor
8. Secara parsial proses tidak berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di restoran Kota
Bogor

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas,
maka penulis dapat memberikan beberapa
saran, khususnya terkait variabel yang
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian, yaitu:
1. Setiap pengelola restoran harus mampu
mendesain berbagai strategi promosi
yang ada sehingga para konsumen akan
selalu tertarik untuk datang ke restoran
tersebut.
2. Para pengelola restoran perlu terus
berupaya untuk meningkatkan kualitas
karyawan yang ada mengingat orang
merupakan salah satu variabel yang
berpengaruh
terhadap
keputusan
pembelian. Disamping itu kesejahteraan
karyawan juga perlu terus ditingkatkan
agar mereka selalu termotivasi untuk
menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepercayaan merek,
kesadaran merek dan persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian pelanggan di Supermarket
Gelael MT Haryono. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak Seratus (100)
orang yang merupakan pelanggan Supermarket Gelael MT Haryono. Berdasarkan hasil
penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan kepercayaan merek, kesadaran merek dan
persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan di
supermarket Galael MT Haryono. Selanjutnya secara parsial, kepercayaan merek dan persepsi
kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan di
supermarket Galael MT Haryono. Sedangkan kesadaran merek memiliki pengaruh tidak
signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan di supermarket Galael MT Haryono. Adapun
besarnya pengaruh kepercayaan merek, kesadaran merek dan persepsi kualitas secara simultan
terhadap keputusan pembelian pelanggan Supermarket Gelael MT Haryono sebesar 52,6%.
Sedangkan sisanya sebesar 47,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model penelitian ini.
Kata kunci : kepercayaan merek, kesadaran merek, persepsi kualitas, keputusan
pembelian.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan jaman yang semakin
moderend, membuat kebutuhan manusia
semakin meningkat. Kebutuhan manusia
berkembang seiring dengan berbagai
perubahan yang terjadi saat ini, terutama
kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin
tinggi status sosial ekonomi seseorang, maka
makin tinggi pula tuntutan terhadap
kebutuhan hidupnya. Orang orang yang
berada di sosial ekonomi menengah ke atas,
menginginkan produk dan pelayanan yang
terbaik dalam membeli suatu produk.
Masyarakat menengah keatas menginginkan
produk dan pelayanan yang berkualitas
ketika membeli sebuah produk.
Pasar merupakan sarana pelanggan
dalam memuaskan kebutuhan berbelanja
sebuah
produk.
Seiring
dengan
perkembangan jaman, keberadaan pasar
tradisional mulai tersaingi atau bahkan
tergeser oleh bisnis eceran moderend. Bisnis
eceran atau biasa disebut dengan pedagang
eceran semakin terasa keberadaannya dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai
macam pusat perbelanjaan eceran mulai
bermunculan dengan bermacam bentuk dan
ukuran. Keberadaan supermarket di tengahtengah masyarakat menjadi semakin penting.
Hal ini disebabkan antara lain karena
adanya perubahan cara pandang konsumen
terhadap supermarket itu sendiri.
Perilaku konsumen tersebut kemudian
mengubah bisnis ritel yang semula
dipandang sebatas penyedia produk, menjadi
tidak sekedar tempat berbelanja, tetapi juga
bersosialisasi. Berbelanja dapat memberikan
hiburan dari kehidupan rutin sehari-hari atau
suasana hati yang sedang kurang baik.
Sebagai konsekuensinya bisnis ritel yang
semula dikelola secara tradisional berubah
menjadi bisnis yang semakin inovatif,
dinamis dan kompetitif.

Masuknya bisnis ritel dari luar negeri
yang dikelola secara profesional, menuntut
bisnis ritel domestik untuk dikelola secara
profesional
pula.
Persaingan
untuk
memperebutkan konsumen di bisnis ritel
semakin ketat dengan semakin banyaknya
pusat
perbelanjaan
domestik
yang
bermunculan. Dampaknya, bahwa pusatpusat perbelanjaan harus bekerja keras untuk
menarik konsumen dari pusat perbelanjaan
lain. Oleh karena itu diperlukan strategi
yang jitu untuk memperebutkan konsumen.
Salah satu strategi agar suatu organisasi
mampu bersaing adalah dengan membangun
merek yang baik dimata konsumen. Karena
merek menjadi faktor penting bagi
keberhasilan pemasaran suatu organisasi.
Kepercayaan
merek,
kesadaran
merek, dan persepsi kualitas menjadi faktor
yang penting dalam mempengaruhi perilaku
konsumen untuk melakukan pembelian.
Mengingat bahwa perkembangan bisnis ritel
sangat pesat dan masih banyaknya peluang
untuk memasuki pasar bisnis ritel, maka
studi tentang merek supermarket sangat
diperlukan untuk mengukur daya saing
mereka di pasar.
Salah satu supermarket tertua yang
ada di Indonesia adalah galael supermarket.
Gelael terus melebarkan sayap bisnisnya
dengan mendirikan beberapa cabang
supermarket di sejumlah lokasi strategis di
Jakarta. Usaha pasar swalayan galael
supermarket kian berkembang hingga
mampu membuka cabang di beberapa kota
besar di Indonesia seperti Batam, Lampung,
Bali, Semarang, Makassar, Manado,
Gorontalo, dan Jayapura.
Gelael
Supermarket selalu berupaya menarik
pembeli
dengan
membangun
merek
supermarket yang baik dan memberikan
kualitas yang tinggi kepada konsumen.

VOL 12 NO.1. TAHUN 2020-ISSN-2088-1322 | JURNAL GICI 17

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan
Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut :
9. Apakah kepercayan merek berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
pelanggan di Supermarket Gelael MT
Haryono?
10. Apakah kesadaran merek berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
pelanggan di Supermarket Gelael MT
Haryono?
11. Apakah persepsi kualitas berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
pelanggan di Supermarket Gelael MT
Haryono?
12. Apakah secara simultan kepercayaan
merek, kesadaran merek dan persepsi
kualitas berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian pelanggan di
Supermarket Gelael MT Haryono?
Dari rumusan masalah di atas, maka
didapat tujuan penelitian sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah kepercayaan
merek berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di Supermarket
Gelael MT Haryono.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran
merek berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di Supermarket
Gelael MT Haryono.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi
kualitas berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di Supermarket
Gelael MT Haryono.
4. Untuk mengetahui apakah secara
simultan kepercayaan merek, kesadaran
merek
dan
persepsi
kualitas
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di Supermarket
Gelael MT Haryono

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1 Kepercayaan Merek
Merek merupakan sesuatu yang
sudah sangat sering kita dengar. Hal ini
dikarenakan merek merupakan salah satu
yang menjadi pertimbangan penting bagi
setiap konsumen sebelum memutuskan
untuk melakukan pembelian. Konsumen
akan selalu melakukan pembelian suatu
produk yang mempunyai merek yang baik
dan cukup terkenal di tengah masyarakat.
Merek memiliki peranan penting
dalam kegiatan pemasaran suatu produk.
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, 2009).
Dalam
melakukan
kegiataan
pemasaran, perusahaan tentunya akan
menawarkan proposisi nilai kepada para
pelanggannya termasuk dalam hal merek.
Perusahaan akan menawarkan janji janji
yang akan di dapat oleh konsumen, ketika
membeli produk perusahaan. Abdullah dan
Tantri (2015) mengatakan bahwa merek
merupakan
janji
penjual
untuk
menyampaikan kumpulan sifat, manfaat dan
jasa spesifik secara konsisten kepada
pembeli.
Dalam memenangkan persaingan
bisnis, maka setiap perusahaan harus
membangun kepercayaan merek yang tinggi
kepada konsumen. Kepercayaan merek yang
tinggi akan membuat konsumen loyal
terhadap
produk
dan
perusahaan.
Kepercayaan merek pada intinya adalah
perasaan aman konsumen ketika membeli
atau menggunakan produk
perusahaan.
Delgado dalam Laksana (2008) mengatakan
bahwa kepercayaan merek adalah perasaan
aman yang dimiliki konsumen akibat dari
interaksinya dengan sebuah merek, yang
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berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut
dapat diandalkan dan bertanggung jawab
atas kepentingan dan keselamatan dari
konsumen. Terdapat dua faktor
yang
mempengaruhi kepercayaan merek (brand
trust) yang diberikan konsumen terhadap
suatu produk, yaitu:
1. Kehandalan Merek (Brand Reliability)
Kehandalan merek adalah kehandalan
merek yang bersumber pada keyakinan
konsumen bahwa produk tersebut
mampu memenuhi nilai yang dijanjikan
atau dengan kata lain persepsi bahwa
merek tersebut mampu memenuhi
kebutuhan dan memberikan kepuasan.
Kehandalan merek merupakan hal yang
esensial bagi terciptanya kepercayaan
terhadap merek karena kemampuan
merek
memenuhi
nilai
yang
dijanjikannya akan membuat konsumen
menaruh rasa yakin akan mendapatkan
apa yang dibutuhkan dalam hal ini
kebutuhan untuk keluar dari perasaan
terancamnya.
2. Minat pada Merek (Brand Intentions)
Minat pada merek mencerminkan
keyakinan konsumen bahwa merek
tersebut
mampu
mengutamakan
kepentingan konsumen ketika masalah
dalam konsumsi produk muncul secara
tidak terduga.
2.1.2. Kesadaran Merek
Aaker (2013) mengatakan kesadaran
merek adalah kesanggupan seorang calon
pembeli untuk mengenali dan mengingat
kembali suatu merek terhadap produk yang
telah mencapai tingkat kesadaran yang
dominan. Kesadaran merek intinya adalah
kemampuan seorang calon membeli untuk
mengenali karakter karakter produk yang
akan dibelinya.
Pada umumnya konsumen cenderung
membeli produk dengan brand (merek) yang
sudah dikenalnya, atas dasar pertimbangan
keamanan dan kenyamanan untuk dirinyaa

sendiri. Brand (merek) yang sudah dikenal
menghindarkan konsumen dari risiko
pemakaian produk yang akan terjadi pada
konsumen. Brand yang sudah terkenal,
diasumsikan
dapat
diandalkan
oleh
konsumen untuk menghindari resiko yang
akan terjadi (Durianto, 2004). Tingkat
kesadaran konsumen akan suatu merek
(brand) dapat dibagi menjadi tiga tingkatan,
Tingkatan tersebut terdiri dari mulai tahap
yang tertinggi sampai terendah yaitu :
1. Puncak Pikiran (Top Of Mind)
Puncak pikiran (Top of mind) merupakan
merek yang disebutkan pertama kali oleh
konsumen atau yang pertama kali
muncul dalam benak konsumen. Dengan
kata lain, merek tersebut merupakan
utama dari berbagai merek yang ada
dalam benak konsumen. Top Of Mind
adalah single respons questions artinya
satu responden hanya boleh memberikan
satu jawaban untuk pertanyaan ini.
2. Pengingatan Kembali (Brand Recall)
Pengingatan kembali (Brand Recall)
terhadap merek tanpa bantuan (unaided
recall), atau pengingatan kembali merek
mencerminkan merek-merek apa yang
diingat responden setelah menyebutkan
merek yang pertama kali disebut.
3. Pengenalan Merek (Brand Recognition)
Pengenalan Merek (Brand Recognition)
merupakan pengukuran brand awareness
responden dimana kesadarannya diukur
dengan diberikan bantuan. Pertanyaan
yang
diajukan
dibantu
dengan
menyebutkan ciri-ciri dari produk merek
tersebut (aided question). Pertanyaan
diajukan untuk mengetahui seberapa
banyak responden yang perlu diingatkan
akan keberadaan merek tersebut. Brand
Recognition (pengenalan merek) adalah
tingkat minimal kesadaran merek dimana
pengenalan suatu merek muncul lagi
setelah dilakukan pengingatan kembali
lewat bantuan.
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2.1.3. Persepsi Kualitas
Menurut Bruhn
dalam Grebitus
(2007) persepsi kualitas adalah penilaian
konsumen terhadap kualitas barang atau jasa
yang berdasarkan informasi yang diterima
terhadap produk tersebut. Persepsi kualitas
konsumen mempunyai peranan yang
dominan dalam menentukan keputusan
pembelian suatu produk oleh konsumen.
Persepsi kualitas produk yang baik akan
selalu menjadi pilihan konsumen ketika
menetapkan membeli suatu produk.
Aaker (2008) mengatakan persepsi
kualitas adalah sebagai persepsi pelanggan
terhadap
keseluruhan
kualitas
atau
keunggulan suatu produk atau jasa layanan
berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh
pelanggan. Persepsi kualitas oleh konsumen
akan ditentukan oleh apa yang penting bagi
konsumen,
karena
setiap
konsumen
mempunyai kepentingan kepentingan yang
berbeda ketika mentukan pembelian suatu
produuk. Terdapat lima faktor yang
memengaruhi
persepsi
kualitas
oleh
konsumen , yaitu:
1. Fungsi merupakan kegunaan suatu
hal (produk)
2. Citra merupakan gambaran yang
dimiliki orang banyak mengenai
pribadi, perusahaan, organisasi, atau
produk.
3. Nutrisi adalah pemasukan dan
pengolahan zat oleh tubuh.
4. Indrawi
merupakan
teknik
mendeteksi dan mempelajari objek
dengan pancaindra.
5. Keamanan merupakan keadaan aman
(bebas dari bahaya) dan ketentraman.
2.1.4 Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian sangat erat
hubungan dengan perilaku konsumen dalam
memutuskan ingin menggunakan produk
maupun jasa yang mereka inginkan. Kotler
dan Keller (2015) mengatakan bahwa
perilaku pembelian konsumen adalah studi
tentang bagaimana individu, kelompok, dan

organisasi memilih, membeli, menggunakan
barang, jasa, ide atau pengalaman untuk
memuaskan kebutuhan dan keinginan
mereka.
Pengertian di atas menunjukkan
bahwa keputusan pembelian merupakan
pilihan konsumen untuk membeli produk
atau jasa yang mereka inginkan sebagai
upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi
mereka
masing-masing.
Dikarenakan
keputusan pembelian merupakan pilihan
konsumen, tentunya sebelum melakukan
pembelian konsumen akan terlebih dahulu
melakukan
berbagai
pertimbangan.
Pertimbangan inilah yang pada akhirnya
akan menjadi faktor pemicu bagi konsumen
dalam melakukan pembelian sebuah produk
atau jasa yang mereka inginkan.
Seorang
pembeli
tidak
akan
melakukan pembelian begitu saja, tanpa
adanya niat, keinginan maupun rangsangan
baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari
luar. Kotler dan Keller (2015) megatakam
bahwa pada dasarnya model perilaku
pembelian konsumen berujung pada
keputusan pembelian yang terdiri dari 6
(enam) komponen, yaitu:
a. Keputusan pilihan produk
Konsumen dapat mengambil keputusan
untuk
melakukan
pembelian
berdasarkan karakteristik produk yang
ada. Sebagai contoh bentuk, ukuran,
warna
dan lain sebagai
yang
kesemuanya
itu
akan
menjadi
pertimbangan bagi konsumen.
b. Keputusan pilihan merek
Selain produk, pertimbangan lain yang
dilakukan konsumen adalah merek yang
ada pada produk tersebut. Kuat tidaknya
merek akan turut serta menjadi
pertimbangan bagi konsumen sebelum
memutuskan
untuk
melakukan
pembelian.
c. Keputusan pilihan penyalur
Penyalur menjadi bagian yang tidak
terpisahkan atas produk atau jasa yang
ditawarkan. Penggunaan dan pemilihan
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penyalur akan menjadi salah satu dasar
pertimbangan bagi konsumen dalam
membeli sebuah produk.
d. Keputusan jumlah pembelian
Hal penting lainnya yang akan
dipertimbangkan oleh konsumen dalam
melakukan pembelian adalah seberapa
banyak ia akan melakukan pembelian
atas
produk
atau
jasa
yang
diinginkannya.
e. Keputusan waktu pembelian
Setelah konsumen menentukan jumlah
pembelian,
ia
tentu
akan
mempertimbangkan kapan melakukan
pembelian. Hal ini menjadi penting
karena berbagai pertimbangan seperti
penggunaan, ketersediaan biaya dan lain
sebagainya.
f. Keputusan metode pembayaran
Dalam dunia moderen saat ini metode
pembayaran menjadi sangat penting.
Sistem pembayaran tunai, cicil, jangka
waktu dan lain sebagai akan turut
menjadi pertimbangan bagi calon
konsumen.
Keenam komponen di atas akan
memiliki peran penting bagi seorang
konsumen dalam memutuskan untuk
melakukan
pembelian.
Kombinasikombinasi kompenen tersebut akan menjadi
dasar pertimbangan yang kuat bagi
konsumen sebelum membeli. Misalkan
produk apa, berapa jumlahnya, kapan dan
bagaimana cara pembayarannya.
METODOLOGI PENELITIAN BISNIS
3.1 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pelanggan supermarket gelael MT
Haryono yang berjumlah 15.000 pelanggan.
Teknik
pengambilan
sampel
dalam
penelitian ini menggunakan accidental
sampling yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang
secara kebetulan bertemu dengan peneliti
dapat
digunakan
sebagai
sampel.

Pengambilan sampel dilakukan
Rumus Slovin, sebagai berikut:

dengan

N

n 
Nd

2

1

Keterangan:
n
= Banyaknya sampel
N
= Populasi
2
d
= Presisi yang ditetapkan (dalam
penelitian ini ditetapkan sebesar 10%)
Sumber: Rakhmad dalam Unaradjan
(2013:124)
Dengan demikian maka jumlah sampel yang
diambil dalam penelitian ini sebanyak:
15.000
n

=

= 99,33
2

(15.000) (0.1) +1
(dibulatkan menjadi 100 responden)
Data yang dihimpun dari 100
responden menunjukkan bahwa responden
didominasi oleh perempuan (70%), berusia
41 – 50 tahun (48%), berpendidikan Sarjana
(33%), bekerja sebagai karyawan swasta
(28%), dengan penghasilan > 5,0 juta (29%).
3.2. Teknik Analisis Data
3.2.1. Uji Validitas, Reliabilitas dan
Normalitas Data
Uji validitas digunakan untuk
mengukur valid atau tidaknya butir-butir
pernyataan pada kuesioner. Pernyataan
dikatakan valid, apabila
mampu
mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur.
Perhitungan r hitung menunjukan hasil skor
validitas atau rhitung dari seluruh pernyataan
variabel (kepercayaan merek, kesadaran
merek dan persepsi kualitas) lebih besar dari
skor rtabel (0,3) yang berarti setiap pernyataan
tersebut dinyatakan valid.
Uji reliabilitas
digunakan untuk
mengukur
kestabilan dan konsistensi
responden dalam menjawab hal yang
berkaitan
dengan
kontruk-kontruk
pernyataan yang merupakan dimensi suatu
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variabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan
membandingkan koefisien alpha dengan r
tabel (0,6). Berdasarkan hasil perhitungan
menunjukkan bahwa koefisien alpha dari
semua variabel bernilai positif lebih besar
dari 0,6. Hal ini menunjukan bahwa setiap
pernyataan dinyatakan reliabel, sehingga
layak untuk dianalisis lebih lanjut.
Uji normalitas digunakan untuk
mengukur apakah data yang didapatkan
memiliki distribusi normal sehingga dapat
dipakai pada asumsi regresi selanjutnya. Uji
normalitas pada penelitian ini menggunakan
diagram P-P Plot. Data dikatakan
terdistribusi normal, jika data atau titik-titik
menyebar di sekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal. Dari diagram
P-P plot yang dibuat berdasarkan data yang
terkumpul diperoleh plot-plot atau titik-titik
data menyebar disekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal, maka dapat
disimpulkan bahwa distribusi data tersebut
normal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Hasil Uji Hipotesis
1. Persamaan Regresi Linier Berganda
Hasil persamaan regresi linier berganda
dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :
Tabel 4.1. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients
B

(Constant)
kepercayaan
_merek
1
kesadaran_
merek
persepsi_ku
alitas

a

Standardized
Coefficients

Std. Error

8,579

3,49

1,119

0,257

0,164
0,443

t

Sig.

Beta
2,458

0,016

0,427

4,359

0

0,172

0,108

0,952

0,344

0,176

0,282

2,513

0,014

Melihat
nilai
Unstandardizet
Coefficients Beta di atas, maka dapat

ditentukan persamaan regresi linier berganda
yang dihasilkan dari penelitian ini, sebagai
berikut:
Y = 8,579 + 1,119X1 + 0,164X2 + 0,443X3
Persamaan diatas menunjukan bahwa:
a. Konstanta sebesar 8,579 artinya
keputusan pembelian yang diteliti
minimal 8,579 poin.
b. Koefisien regresi kepercayaan merek
sebesar 1,119 yang berarti jika variabel
independen lain nilainya tetap dan
kepercayaan merek mengalami kenaikan
atau pennurunan sebesar satu (1) poin,
maka keputusan pembelian akan
mengalami peningkatan atau penurunan
sebesar 1,119 poin. Koefisien bernilai
positif artinya terjadi pengaruh positif
kepercayaan merek terhadap keputusan
pembelian, dimana semakin baik
kepercayaan merek maka semakin
meningkat keputusan pembelian.
c. Koefisien regresi kesadaran merek
sebesar 0,164 yang berarti jika variabel
independen lain nilainya tetap dan
kesadaran merek mengalami kenaikan
atau penurunan sebesar satu (1) poin,
maka keputusan pembelian
akan
mengalami peningkatan atau penurunan
sebesar 0,164 poin. Koefisien bernilai
positif artinya terjadi pengaruh positif
kesadaran merek terhadap keputusan
pembelian, dimana semakin baik
kesadaran merek maka semakin
meningkat keputusan pembelian.
d. Koefisien regresi persepsi kualitas
sebesar 0,443 yang berarti jika variabel
independen lain nilainya tetap dan
persepsi kualitas mengalami kenaikan
atau penurunan sebesar satu (1) poin,
maka keputusan pembelian akan
mengalami peningkatan atau penurunan
sebesar 0,443 poin. Koefisien bernilai
positif artinya terjadi pengaruh positif
persepsi kualitas terhadap keputusan
pembelian, dimana semakin baik
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persepsi kualitas maka semakin
meningkat keputusan pembelian.

Tabel 4.3. Hasil Uji t (Uji Parsial)
T

Sig.

Variabel

2.Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel bebas secara simultan terhadap
variabel terikat. Nilai koefisien determinasi
dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square
pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.2. Koefisien Determinasi
b

Model Summary

Model

1

R
,735a

R
Adjusted
Square R Square
0,541

0,526

Std. Error
of the
Estimate
4,36491

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Adjusted R Square adalah 0,526 atau
52,6%. Ini berarti bahwa variabel
independen berupa kepercayaan merek,
kesadaran merek dan persepsi kualitas secara
bersama-sama
mempengaruhi
variabel
dependen
keputusan
pembelian
di
Supermarket Gelael MT Haryono sebesar
52,6% sedangkan sisanya sebesar 47,4%
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak
termasuk dalam penelitian ini.
3. Hasil Uji t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk melihat apakah
ada pengaruh yang signifikan atau tidak dari
variable
X1 (kepercayaan merek), X2
(kesadaran merek), dan X3 (persepsi
kualitas) secara parsial terhadap Y
(keputusan pembelian). Adapun hasil uji t
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kesimpulan
thitung

ttabel

Hasil

α = 5%

Kepercayaan
Merek

4,359

> 1,980

0

< 0,05

Berpengaruh
signifikan

Kesadaran
Merek

0,952

< 1,980

0,344

> 0,05

Tidak signifikan

Persepsi
Kualitas

2,513

> 1,980

0,014

< 0,05

Berpengaruh
signifikan

Dari hasil pengolahan data, terlihat
bahwa nilai t hitung variabel kepercayaan
merek sebesar 4,359 lebih besar dari t tabel
(1,98) dengan nilai signifikansi sebesar 0,00
lebih kecil dari 0,05. Keadaan ini
menunjukan bahwa kepercayaan merek
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian di Supermarket Gelael MT
Haryono.
Pada variabel kesadaran merk, terlihat
bahwa nilai t hitung variabel kesadaran
merek sebesar 0,952 lebih kecil dari t
tabelnya (1,980) dengan nilai signifikansinya
sebesar 0,344 lebih besar dari 0,05. Keadaan
ini menunjukan bahwa kesadaran merek
berpengaruh tidak signifikan terhadap
keputusan pembelian di Supermarket Gelael
MT Haryono.
Pada variabel Persepsi kualitas, terlihat
bahwa nilai t hitung variabel persepsi
kualitas sebesar 2,513 lebih besar dari t
tabel (1,98) dengan nilai signifikansi sebesar
0,014 lebih kecil dari 0,05. Keadaan ini
menunjukan bahwa persepsi kualitas
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian di Supermarket Gelael MT
Haryono
4. Hasil Uji F (Uji Simultan)
Uji F dilakukan untuk menguji
signifikan atau tidak pengaruh variabel
bebas (kepercayaan merek, kesadaran merek
dan persepsi kualitas) secara simultan
terhadap variabel terikat (keputusan
pembelian). Hasil uji F dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
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Tabel 4.4 Hasil Uji F
Model
Regression

Sum of
Squares

Mean
Square

Df

2153,327

3

717,776

1 Residual

1829,033

96

19,052

Total

3982,36

99

F
37,674

Sig.
,000b

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Fhitung adalah sebesar 37,674. Sementara
itu nilai Ftabel yang dilihat pada tabel
distribusi F adalah 2,700. Dengan demikian
maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung =
37,674 > dari Ftabel = 2,700 dengan ini
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05 . Ini berarti bahwa variabel independen
yang terdiri dari kepercayaan merek,
kesadaran merek dan persepsi kualitas secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap
keputusan
pembelian
pelanggan
di
supermarket gelael MT Haryono.
4.2. Pembahasan
Berdasarkan latar belakang masalah
dapat
diketahui bahwa secara parsial
kepercayaan merek dan persepsi kualitas
berpengaruh signifikan terhadap terhadap
terhadap
keputusan
pembelian
di
Supermarket Gelael MT Haryono. Secara
simultan kepercayaan merek, kesadaran
merek dan persepsi kualitas berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian di
Supermarket Gelael MT Haryono. Besarnya
pengaruh kepercayaan merek, kesadaran
merek dan persepsi kualitas secara simultan
terhadap terhadap keputusan pembelian di
Supermarket Gelael MT Haryono sebesar
52,6% sedangkan sisanya sebesar 47,4%
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak
termasuk dalam penelitian ini.
Tidak
berpengaruh
signifikan
kesadaran merek terhadap terhadap terhadap
keputusan pembelian di Supermarket Gelael

MT Haryono kemungkinan besar karena
sebagian besar pelanggan Supermarket
Gelael MT Haryono mengenal dan ingat
akan Supermarket Gelael MT Haryono,
tetapi untuk memutuskan pembelian produk
banyak faktor yang mempengaruhinya.
Faktor harga, promosi, kualitas produk dan
lokasi merupakan faktor yang dominan
dalam menentukan keputusan pembelian
seorang pelanggan.
Secara persepsi kualitas sebagian
besar pelanggan Supermarket Gelael MT
Haryono mengatakan kualitas peroduk yang
dijual Supermarket Gelael MT Haryono
merupakan terbaik dan tinggi, tetapi di
faktor harga dan promosi belum tentu yang
terbaik bagi pelanggan.
SIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Simpulan

Dari hasil analisis dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara parsial kepercayaan merek
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
membeli di Supermarket Gelael MT
Haryono .
2. Secara parsial kesadaran merek
berpengaruh namun tidak signifikan
terhadap keputusan membeli di Supermarket
Gelael MT Haryono.
3. Secara parsial persepsi kualitas
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
membeli di Supermarket Gelael MT
Haryono.
4. Secara simultan kepercayaan merek,
kesadaran merek dan persepsi kualitas
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian di Supermarket Gelael MT
Haryono.
5.2.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas,
maka dapat diberikan
beberapa saran,
sebagai berikut:
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1. Pimpinan Supermarket Gelael MT
Haryono sebaiknya selalu memperhatikan
kepercayaan merek dan persepsi kualitas.
Hal ini menjadi sangat penting karena kedua
variabel ini secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian di
Supermarket Gelael MT Haryono. Inovasi
program khususnya yang berkaitan dengan
kepercayaan merek dan persepsi kualitas
harus terus dikembangkan, jangan sampai
berhenti atau stagnan yang pada akhirnya
justru akan membuat pelanggan bosan atau
jenuh untuk melakukan pembelian di
Supermarket Gelael MT Haryono.
2. Supermarket Galael hendaknya terus
membuat program yang berhubungan
dengan kesadaran merek baik promosi di
media sosial, promosi secara langsung
berupa flyer dan brosur, word of mouth, dan
lain sebagainya. Hal tersebut dapat
mengingatkan konsumen dengan merek
Gelael.

Grebitus, Carola. et. al. (2007). MilkMarketing: Impact of Perceived
Quality on Consumption Patterns.
European Association of Agricultural
Economist.
Huang, C. C, et. al. (2014). The Relationship
Among Brand Equity, Customer
Satisfaction and Brand Resonance to
Repurchase Intention of Cultural and
Creative Industries in Taiwan, IJOI .
Kotler, P., & K. L. Keller. (2009).
Manajemen Pemasaran. Edisi XIII.
Jilid 1. (Alih bahasa Bob, S). Jakarta:
Penerbit Erlangga.
________ (2015). Manajemen Pemasaran.
Edisi XIII. Jilid 2. (Alih bahasa Bob,
S). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Laksana, F. (2008). Manajemen Pemasaran,
Pendekatan Praktis. Edisi Pertama.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, T., & F. Tantri. (2014).
Manajemen Pemasaran. Cetakan
Keempat. Depok: PT. Rajagrafindo
Persada.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Cetakan
Kedua
Puluh
Satu.
Bandung: Penerbit Alfabeta.

Aaker, David A. (2008). Manajemen
Ekuitas Merek: Memanfaatkan Nilai
dari suatu Merek. Terjemahan oleh
Aris Ananda. Cetakan Ketiga.
Jakarta: Mitra Utama.

Uranadjan., D. D. (2013). Metode Penelitian
Kuantitatif.
Cetakan
Pertama.
Jakarta: Penerbit Universitas Atma
Jaya.

________ (2013). Manajemen Pemasaran
Strategis Edisi XIII. Jakarta: Salemba
Empat
Durianto, Darmadi, Sugiarto, & Lie Joko.
(2004). Brand Equity Ten,Strategi
Memimpin
Pasar. Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama.

VOL 12 NO.1. TAHUN 2020-ISSN-2088-1322 | JURNAL GICI 25

ANALISIS STRATEGI BERSAING BISNIS INTERNET
(STUDI KASUS: PT. JETCOMS NETINDO)
Altatit Dianawati1 dan Ardian Karya Putra2
1

PengajarSekolah Tinggi IlmuEkonomi GICI
Alumni Sekolah Tinggi IlmuEkonomi GICI

2

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh
Jetcoms Netindo, untuk menganalisis peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Jetcoms Netindo,
untuk merumuskan alternative strategi dan prioritas strategi yang dapat digunakan oleh Jetcoms
Netindo. Penelitian ini menggunakan metode perumusan strategi Matriks IFE, Matriks EFE,
Matriks IE, Matriks SWOT, dan Matriks QSP. Matriks IFE menghasilkan total skor tertimbang
sebesar 2,702 dengan jumlah kekuatan sebesar 2,076 dan kelemahan sebesar 0,626. Matriks EFE
menghasilkan total skor tertimbang sebesar 2,915 dengan nilai factor peluang sebesar 1,568 dan
nilai factor ancaman sebesar 1,347. Berdasarkan analisis matriks IE menunjukan posisi Jetcoms
Netindo berada pada kuadran dua yaitu tumbuh dan membangun. Analisis matriks SWOT dan
matriks QSP menghasilkan strategi hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai total attractive
score (TAS) terbesar secara berurut adalah, penetrasi pasar dengan nilai TAS 5,972,
pengembangan produk dengan nilai TAS 5,270, meningkatkan penjualan dengan
mengoptimalkan kegiatan promosi dengan nilai TAS 5,491, menjaga loyalitas pelanggan dengan
nilai TAS 5,729, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk layanan dengan nilai TAS
5,381 dan meningkatkan sarana promosi dengan fasilitas dan media promosi dengan nilai TAS
5,226
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Saat ini masyarakat Indonesia tidak lagi
dapat melepaskan diri dari kegiatan komunikasi
berbasis internet. Adanya dukungan Pemerintah
Indonesia dalam pengembangan infrastruktur
internet pada tahun 1980 an dikarenakan jumlah
pengguna internet terus meningkat. Hingga
tahun 2013 terdapat 71,19 juta pengguna internet
di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukan
bahwa penetrasi internet di Indonesia tahun 2013
adalah sebesar 28% (APJII, 2014).
Walaupun angka penetrasi mengalami
peningkatan, namun pengguna internet di
Indonesia tidak merata secara geografis.
Pengguna internet paling banyak berada di
Indonesia bagian Barat, yakni pulau Jawa
(terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan
Surabaya), Bali dan Sumatra, hal yang sama
jugahasil survey APJII pada tahun2013.
Penetrasi mencapai 36,9% dari total penduduk di
pulau Jawa. Selain itu, sekitar 83,4% pengguna
internet di Indonesia berdomisili di wilayah
urban (Markplus, 2013:4). Secara tidak langsung
data ini menggambarkan tidak meratanya
pengembangan infrastruktur internet dan
ketersediaan layanan sambungan internet yang
sama di setiap daerah. Padahal memiliki akses
internet yang handal di setiap daerah termasuk
daerah pedesaan juga telah diidentifikasi sebagai
faktor kunci untuk pembangunan.
PT Jetcoms Netindo sejak tahun 2000
membuka bisnis internet yang menyajikan
layanan akses internet nirkabel berkualitas tinggi
kepada semua pelanggan di wilayah Jakarta.
Didukung dengan peralatan teknologi nirkabel
terkini dan dikombinasikan dengan keahlian,
pengalaman dan profesionalisme semua staf
pada bidangnya masing-masing, PT Jetcoms
Netindo, muncul sebagai salah satu pemain
terkuat di industry layanan internet saat ini.
Layanan pelanggan yang superior dan akses
internet broadband nirkabel berkualitas tinggi
merupakan dua prinsip utama PT Jetcoms

Netindo yang akan terus kuat dalam menembus
pasar.
Untuk memperkenalkan produk serta
layananya PT Jetcoms Netindo telah melakukan
cukup banyak upaya untuk mencapai pasar
tujuan,
beberapa
diantaranya
dengan
memperluas area jangkauan, meningkatkan
kualitas layanan akses internet nirkabel dan
membangun sarana komunikasi yang beragam
seperti melalui media website, marketing agent,
canvassing dan telesales agar pelanggan maupun
calon pelanggan mendapatkan pelayanan prima
dan kepercayaan yang maksimal. Dalam
persaingan bisnis, PT Jetcoms Netindo
menghadapi kendala seperti pendatang baru
yang memiliki teknologi kabel terkini dengan
basis sistem fiber optic hadir untuk menawarkan
kecepatan, muatan dan ketepatan yang tinggi
berhasil, harga pesaing lebih menarik serta
kecepatan data lebih besar juga membuatnya
semakin unggul dalam memuaskan para
pelanggannya. Basis system teknologi kabel
fiber optic tersebut juga telah membuat produk
layanan system nirkabel PT Jetcoms Netindo
yang selama ini digunakan lemah pada aspek
keamanan, terkait cuaca buruk seperti serangan
kilat petir yang kerap kali menjadi salah satu
penyebab gangguan, dikarenakan penempatan
perangkat layanan harus berada pada ruang
terbuka.
Berdasarkan
uraian
diatas,
dapat
diidentifikasi beberapa hal yang dihadapi PT
Jetcoms Netindo sebagai berikut:
1. Pengguna internet di Indonesia tidak merata
secara geografis.
2. Belum
meratanya
pengembangan
infrastruktur dan ketersediaan layanan
sambungan internet di Indonesia.
3. Persentase pangsa pasar penyedia jasa
layanan internet saat ini terbesar dikuasai
oleh perusahaan berbasis teknologi fiber
optic.
4. Basis teknologi layanan PT Jetcoms Netindo
rentan terkena gangguan.
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5. Kualitas kecepatan, muatan dan ketepatan
layanan jaringan pesaing PT Jetcoms
Netindo yang lebih tinggi.
Untuk perkembangan kedepan PT Jetcoms
Netindo diharapkan dapat mengkaji dan lebih
memperbaiki strategi bersaing perusahaan
dengan inovasi baru. Supaya penelitian ini
menjadi lebih terarah serta dengan dukungan
data yang tersedia, maka ruang lingkup
penulisan dibatasi analisa terhadap situasi faktor
internal dan eksternal PT Jetcoms Netindo serta
hanya sampai tahapan perumusan strategi.
Adapun untuk implementasi strategi sepenuhnya
menjadi wewenang pihak perusahaan.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di
atas maka rumusan masalah adalah sebagai
berikut:
a. Faktor-faktor
internal
apasaja
yang
mempengaruhi kekuatan dan kelemahan
yang dimiliki PT Jetcoms Netindo?
b. Faktor-faktor eksternal apa saja yang
mempengaruhi peluang dan ancaman yang
dihadapi PT Jetcoms Netindo?
c. Alternatif strategi serta prioritas strategi apa
saja yang dapat dilakukan PT Jetcoms
Netindo
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Manajemen Strategi
Menurut Hitt et. al. dalam Rangkuti
(2011:197), manajemen strategis adalah proses
untuk
membantu
organisasi
dalam
mengidentifikasikan apa yang ingin dicapai, dan
bagaimana seharusnya mencapai hasil yang
bernilai. Manajemen mempunyai arti yang
sangat luas, dapat berarti proses, seni, ataupun
ilmu. Dikatakan proses karena manajemen
terdapat beberapa tahapan untuk mencapai
tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian,
pengetahuan dan pengawasan. Dikatakan seni
karena manajemen merupakan suatu cara atau
alat untuk seorang manajer dalam mencapai
tujuan. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat

dipelajari dan dikaji kebenarannya. “Manajemen
strategis adalah proses pengarahan usaha
perencanaan strategi dan menjamin strategi
tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga
menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka
panjang” (Nuryadin, 2012:27).
1. Tahapan Perencanaan Strategis
Proses penyusunan strategis dilakukan
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: tahap
masukan, tahap analisis, dan tahap keputusan.
Tahap
akhir
analisis
kasus
adalah
memformulasikan keputusan yang akan diambil.
Sebuah keputusan didasarkan pada alas
justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun
kuantitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur,
sehingga dapat diambil keputusan yang
signifikan dengan kondisi yang ada.
a. Tahap Input
Tahap
ini
pada
dasarnya
kegiatan
pengumpulan data, kegiatan pengklasifikasian
dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan
internal. Data eksternal dapat diperoleh dari
lingkungan luar perusahaan atau organisasi,
seperti analisis pasar, analisis kompetitor,
analisis komunitas, analisis pemerintah, analisis
kelompok kepentingan terntentu. Sedangkan
data internal diperoleh di dalam perusahaan itu
sendiri, seperti laporan keuangan (neraca labarugi, cashflow, struktur pendanaan), laporan
kegiatan
sumberdaya
manusia
(jumlah
karyawan, pendidikan, keahlian, pengalaman,
gaji), laporan kegiatan operasional, laporan
kegiatan pemasaran. Dalam evaluasi faktor
strategis yang digunakan pada tahap ini adalah
model Matrik Faktor Strategis Eksternal dan
Faktor Strategis Internal.
b. Matrik Faktor Strategis Eksternal
Analisis lingkungan eksternal menekankan
pada identifikasi dan evaluasi tren serta kejadian
yang berada di luar kendali perusahaan. Tujuan
analisis lingkungan eksternal adalah untuk
mengembangkan sebuah daftar terbatas dari
peluang yang dapat menguntungkan perusahaan
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dan ancaman yang harus dihindarinya. Analisis
lingkungan eksternal bertujuan mengembangkan
sebuah daftar lengkap dan menyeluruh dari
setiap faktor yang dapat mempengaruhi bisnis
dan mengidentifikasi variabel-variabel penting
yang menawarkan respon berupa tindakan.
Analisis lingkungan eksternal dapat dibagi
menjadi lima kategori, yaitu (David dan David ,
2016:45-50) :
1) Kekuatan Ekonomi
Faktor ekonomi memiliki pengaruh langsung
terhadap potensi menarik tidaknya berbagai
strategi. Faktor-faktor ekonomi spesifik yang
dianalisis kebanyakan perusahaan.
2) Kekuatan Sosial, Budaya, Demografi dan
Lingkungan
Perubahan sosial, budaya, demografi dan
lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap
hampir semua produk, jasa, pasar, dan
pelanggan.
3) Kekuatan Teknologi
Perubahan dan penemuan teknologi yang
revolusioner memiliki dampak yang dramatis
bagi organisasi. Kemajuan teknologi dapat
mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok,
distributor, pesaing, pelanggan, proses produksi,
praktik pemasaran, dan posisi kompetitif
perusahaan.
4) Kekuatan Persaingan
Perumusan
strategi
bersaing
adalah
menghubungkan
perusahaan
dengan
lingkungannya. Walaupun lingkungan yang
relevan sangat luas, meliputi kekuatan-kekuatan
sosial sebagaimana juga kekuatan ekonomi,
aspek utama dari lingkungan perusahaan adalah
industri atau industri-industri dalam mana
perusahaan tersebut bersaing.
c. Matrik Faktor Strategis Internal
Analisis lingkungan internal berfokus pada
upaya identifikasi dan evaluasi kekuatan serta
kelemahan suatu perusahaan dalam area
fungsional bisnis, yaitu:
1. Manajemen
David dan David (2016:85) memaparkan
Fungsi Manajemen terdiri atas lima aktivitas

dasar:
perencanaan,
pengorganisasian,
pemotivasian, penempatan karyawan dan
pengendalian.
2. Pemasaran
Kotler dan Keller (2013:5) memaparkan
bahwa pemasaran adalah mengidentifikasi dan
memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.
Hakikat dari pemasaran adalah segmentasi,
target dan penentuan posisi (Segmentation,
Targeting, Positioning-STP) yaitu pemasar
memulai dengan membagi pasar kedalam
kedalam segmen-segmen, mengidentifikasi dan
membuat profil dari kelompok-kelompok
pembeli yang berbeda yang mungkin lebih
menyukai atau menginginkan bauran produk dan
jasa yang beragam, dengan meneliti perbedaan
demografis, psikografis, dan perilaku di antara
pembeli (Kotler & Keller, 2013:13).
3. Keuangan/Akuntansi
Kondisi keuangan sering kali dianggap
sebagai satu ukuran terbaik untuk posisi
kompetitif dan daya tarik keseluruhan suatu
perusahaan.
Menentukan
kekuatan
dan
kelemahan
keuangan
suatu
organisasi
merupakan
hal
yang
penting
guna
memformulasikan strategi secara efektif.
4.
Produksi/Operasi
Fungsi produksi/operasi dari suatu bisnis
terdiri atas semua aktifitas yang mengubah input
menjadi barang dan jasa. Manajemen
produksi/operasi berhubungan dengan input,
transformasi, dan output yang bervariasi antar
industri dan pasar. Fungsi dasar dari manajemen
produksi/operasi terdiri atas lima area keputusan
yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja,
dan kualitas.
5. Penelitian dan Pengembangan
Tahap terpenting kelima dalam analisis
lingkungan internal yang harus dievaluasi untuk
kekuatan dan kelemahan spesifik adalah
penelitian dan pengembangan.
6. Sistem Informasi Manajemen
Informasi menghubungkan semua fungsi
bisnis menjadi satu dan menyediakan dasar
untuk semua keputusan manajerial. Informasi
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menunjukkan sumber utama dari kekuatan atau
kelemahan kompetitif manajemen.
d. Tahap Pencocokan (MatchingStage)
Strategi seringkali didefinisikan sebagai
pencocokan yang dibuat oleh suatu organisasi
antara sumber daya internal, kemampuan, dan
kesempatan serta risiko yang diciptakan oleh
faktor-faktor eksternal (David dan David,
2016:170).
Setelah
mengumpulkan
dan
mengidentifikasi
semua
informasi
yang
berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan
atau organisasi, tahap selanjutnya adalah
memanfaatkan semua informasi yang telah
didapatkan dalam model-model kuantitatif
perumusan strategi. Dalam hal ini digunakan
model Matriks Internal-Eksternal (IE) dan
Matriks SWOT.
a. Matriks Internal-Eksternal (IE)
Matrik Internal-Eksternal (IE) merupakan alat
perumusan strategi pada tahap pencocokan yang
berfokus pada penciptaan suatu strategi alternatif
yang
logis
dengan
memadukan
hasil
pembobotan Matrik IFE dan Matrik EFE.
Matriks IE didasarkan oleh dua dimensi kunci:
Skor total tertimbang IFE pada sumbu X dan
skor tertimbang total oleh sumbu Y (David dan
David, 2016:180).
b. Matriks SWOT
Menurut David (2016:171) matriks SWOT
adalah sebuah alat pencocokan penting yang
membantu manajer mengembangkan empat tipe
strategi: Strategi kekuatan-kesempatan SO
(kekuatan-peluang), WO (kelemahan-peluang),
ST (kekuatan-ancaman), dan WT (kelemahanancaman). Mencocokan faktor eksternal dan
internal kunci adalah bagian tersulit dalam
mengembangkan matrik SWOT. Strategi SO
menggunakan
kekuatan
internal
perusahaan/objek untuk memanfaatkan peluang
eksternal. Organisasi atau objek pada umumnya
akan menjalankan strategi WO, ST, dan WT
agar dapat mencapai situasi dimana mereka
dapat menerapkan strategi SO.
e. Tahap Pengambilan Keputusan

Setelah pemaparan matriks pada tahap
masukan dan tahapan analisis, maka tahapan
berikutnya adalah pengambilan keputusan
(decisionstage) yang akan menyusun daftar
prioritas strategi yang harus diimplementasikan.
Quantitative Strategic Planning Matriks
(QSPM) merupakan teknik yang secara obyektif
dapat menetapkan strategi alternatif yang
diprioritaskan. Menurut David dan David
(2016:184). Matriks Perencanaan Strategi
Kuantitatif (QSPM)
adalah alat
yang
memungkinkan
para
penyusun
strategi
mengevaluasi hasil berbagai strategi alternative
secara obyektif berdasarkan faktor-faktor
keberhasilan penting eksternal dan internal yang
telah diidentifikasi sebelumnya. Matriks tersebut
secara obyektif menunjukan strategi alternatif
yang baik.
Matriks Internal Eksternal (Matriks IE)
Matriks IE adalah gabungan dari matriks
IFE dan EFE yang terdiri dari Sembilan sel
yang memperlihatkan kombinasi total nilai
terboboti dari matriks IFE dan EFE. Sumbu X
merupakan total skor matriks IFE dan total skor
dari matriks EFE pada sumbu Y. Pada sumbu X
terdiri dari tiga skor yaitu; skor 1.00-1.99
menunjukkan bahwa posisi internal lemah; skor
2.00-2.99 posisi internal rata-rata; dan skor
3.00-4.00 posisi internal kuat. Sedangkan pada
sumbu Y skor 1.00-1.99 menunjukkan bahwa
posisi eksternal rendah; skor 2.00-2.99 posisi
eksternal menengah; dan skor 3.00-4.00 posisi
eksternal tinggi. Berikut matriks IE seperti pada
Gambar 1.

Gambar 2.1 Matriks IE (Internal Eksternal)
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Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga bagian
utama yang mempunyai dampak berbeda, yaitu:
1. Divisi yang masuksel I, II dan IV dapat
disebut tumbuh dan bina (growand
build). Strategi intensif (penetrasi pasar,
pengembangan pasar dan pengembangan
produk) atau integratif (integrasi
kebelakang, integrasi kedepan dan
integrasi horizontal) merupakan strategi
yang cocok pada divisi ini.
2. Divisi yang masuk sel III, V dan VII
dapat dikelola dengan strategi pelihara
dan pertahankan (hold and maintain).
Penetrasi pasar dan pengembangan
produk merupakan dua strategi yang
cocok digunakan pada divisi ini.
3. Divisi yang masuk sel VI, VIII dan IX
adalah panen dan divestasi (harvestand
divest). Strategi panen atau divestasi
adalah strategi yang paling cocok
digunakan pada daerah ini.
Analisis SWOT
Selain penggunaan matriks IE, terdapat
matriks lain yang digunakan pada tahap
pencocokan yaitu matriks SWOT. Matriks
SWOT merupakan alat yang digunakan untuk
mengembangkan empat tipe strategi dengan
mencocokkan faktor-faktor internal kunci
(kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor
eksternal kunci (peluang dan ancaman). Empat
tipe strategi yang dapat dikembangkan dalam
matriks ini adalah:
1. Strategi SO (Strength-Opportunities)
atau strategi kekuatan-peluang. Strategi
ini menggunakan kekuatan internal
untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. Strategi WO (Weakness-Opportunities)
atau strategi kelemahan peluang. Strategi
ini bertujuan untuk memperbaiki
kelemahan
internal
dengan
memanfaatkan peluang eksternal.
3. Strategi ST (Strength-Threats) atau
strategi kekuatan-ancaman. Strategi ini
menggunakan kekuatan internal untuk
menghindari atau mengurangi dampak

ancaman eksternal.
4. Strategi WT (Weakness-Threats) atau
strategi kelemahan-ancaman. Strategi ini
merupakan
taktik
defensif
yang
diarahkan untuk mengurangi kelemahan
internal dan menghindari ancaman
lingkungan.
Quantitative Strategic Planning Matrix
Tahapan terakhir formulasi strategi yaitu
menetapkan suatu strategi yang paling baik dari
berbagai alternative strategi yaitu melalui
Quantitative
Strategic
Planning Matrix
(QSPM). QSPM dapat memperbaiki pilihan
strategi karena banyak factor kunci dan strategi
dapat dipertimbangkan bersama-sama. Namun
demikian QSPM selalu membutuhkan penilaian
intuitif dan asumsi yang berdasar. Peringkat dan
nilai daya tarik membutuhkan keputusan yang
penuh
pertimbangan,
walaupun
selalu
didasarkan pada informasi yang obyektif.
Diskusi yang dilakukan sepanjang proses
perumusan strategi, termasuk pengembangan
QSPM.
2.2.

Kerangka Konseptual
Berdasarkan teori yang telah dipaparkan
di atas, berikut merupakan kerangka pemikiran
yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang
tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Penelitian
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METODOLOGI PENELITIAN
3.1.

Teknik Analisis Data

Metode dalam pengumpulan data penelitian
ini adalahwawancara dan pengisian kuisioner
oleh Manajer PT Jetcoms Netindo. Kuisioner
dilakukan dalam bentuk diskusi dan percakapan
dua arah dengan responden. Pada tahap
pengisian peneliti menggunakan instrumen
berupa panduan kuisioner untuk memudahkan
peneliti menentukan alur pertanyaan dalam
mewawancarai responden dan memudahkan
dalam proses analisis. Panduan kuisioner berisi
daftar pertanyaan yang akan membantu peneliti
dalam menentukan faktor internal kunci dan
faktor eksternal kunci. Teknik analisis data
meliputi Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE,
Matriks SWOT, dan Matriks QSP).
Tahapan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman. Kekuatan dan
kelemahan didapatkan dari analisis
lingkungan internal, sedangkan peluang
dan ancaman didapatkan dari analisis
lingkungan eksternal.
2. Pengisian bobot setiap faktor-faktor kunci.
Bobot disini menunjukan kepentingan
relative faktor-faktor kunci yang ada agar
berhasil.
3. Memberikan nilai (peringkat) 1 sampai 4
pada setiap faktor kelemahan utama
(peringkat=
1),
kelemahan
kecil
(peringkat= 2), kekuatan kecil (peringkat=
3), atau kekuatan utama (peringkat= 4)
untuk matriks IFE. Untuk Matriks EFE
Memberikan nilai (peringkat) 1 sampai 4
pada setiap faktor untuk menunjukan
responperusahaan
menjawab
faktor
eksternalini, dengan nilai 4=jawaban
superior, 3=jawaban di atas rata-rata, 2=
jawaban rata-rata, 1= jawaban jelek.
4. Mengalikan setiap bobot factor dengan
nilai (peringkat) untuk menentukan nilai
yang dibobot untuk setiap variabel, baik di
Matriks IFE maupun EFE.
5. Menjumlahkan nilai yang dibobotkan

6.

7.

8.

untuk setiap variable untuk menentukan
total nilai terbobot untuk organisasi.
Nilai total skor terbobot Matriks IFE dan
matriks EFE digunakan untuk menentukan
posisi perusahaan pada matriks IE
(Internal-Eksternal).
Matriks
IE
didasarkan pada dua dimensi kunci yaitu
total nilai EFI (Evaluasi Faktor Eksternal)
yang diberi bobot pada sumbu-y. Setelah
itu, peneliti menggunakan matriks SWOT
(Strengths, Weakness, Opportunities,
Threats) sebagai alat pencocokan dalam
mengembangkan empat tipe strategi
(Strategi SO, WO, ST dan WT).
Menetapkan
nilai
daya
tarik
(Attractiveness Score/AS) dari setiap
strategi dalam alternatif set tertentu (1 =
tidakmenarik, 2 = agakmenarik, 3 =
menarik, dan 4 = sangatmenarik). Nilai
Attractiveness Score adalah seberapa
besar daya tarik relative dari satu strategi
atas
strategi
yang
lain
dengan
mempertimbangkan factor tertentu.
Menghitung total nilai daya tarik (Total
Attractiveness Score/TAS) sebagai hasil
perkalian bobot dengan nilai daya tarik
(AS) dalam setiap baris.

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Formulasi Alternatif Strategi
Hasil analisis dan identifikasi lingkungan
internal berupa kekuatan dan kelemahan akan
disusun kedalam matriks IFE. Sedangkan hasil
analisis dan identifikasi kondisi eksternal berupa
peluang dan ancaman akan disusun kedalam
matriks EFE.
4.2. Analisis Matriks IFE
Matriks IFE digunakan untuk mengetahui
seberapa besar peranan dari faktor internal yang
terdapat pada perusahaan. Matriks IFE
menggambarkan kondisi internal perusahaan
yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang
dihitung berdasarkan rating dan bobot yang
diambil kuesioner dari 7 orang manajer divisi
Jetcoms Netindo. Tabel 1 menunjukan matriks
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IFE yang menganalisis 15 faktor yang terdiri
dari 10 kekuatan dan 5 kelemahan.
Berdasarkan hasil matriks IFE pada Tabel 1.
Menunjukan bahwa faktor yang menjadi
kekuatan utama Jetcoms Netindo adalah
kesesuaian
kecepatan/bandwidth
yang
diberikansedangkan kelemahan utama adalah
ketersediaan sarana promosi yang rendah Hasil
perhitungan diperoleh total skorterbobot sebesar
2,702. Hal Ini menunjukan bahwa kondisi
internal Jetcoms Netindo diatas rata-rata atau
dapat dikatakan cenderung kuat.
Tabel 4.1. Hasil Analisis Matriks IFE Jetcoms Netindo
No

Faktor Internal

Rating

Bobot

Skor

Kekuatan

1

Kekuatan
premium

layanan

cepat

dan

3

0,066

0,197

2

SOP perusahaan yang dirancang
dengan sangat baik

3

0,069

0,207

3

Ketersediaan pilihan layanan yang
sesuai kebutuhan pelanggan

3

0,064

0,191

4

Citra merek Jetscom Netindo

3

0,063

0,189

5

Jangkauan area yang luas

3

0,064

0,191

6

Posisi keuangan yang kuat

3

0,064

0,192

7

Kesesuaian kecepatan/ bandwidth
yang diberikan

4

0,071

0,282

8

Memiliki merek dagang sendiri

3

0,064

0,193

9

Dukungan teknologi alat produksi
terbaru

4

0,059

0,237

4.3. Analisis Matriks EFE
Matriks EFE digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor
eksternal
perusahaan.
Matriks
EFE
menggambarkan kondisi eksternal perusahaan
yang terdiri dari peluang dan ancaman yang
dihitung berdasarkan rating dan bobot yang
diambil kuesioner dari 7 orang manajer divisi
Jetcoms Netindo. Tabel 2 menunjukan matriks
EFE yang menganalisis 11 faktor yang terdiri
dari 6 peluang dan 5 ancaman.
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel
4.2, maka diperoleh total bobot skor sebesar
2,915. Hal ini menunjukan Jetcoms Netindo
belum mampu merespon faktor eksternal dengan
memanfaatkan peluang untuk mengatasi
ancaman.
Tabel 4.2. Hasil Analisis Matriks EFE Jetcoms Netindo
No

FaktorEksernal

Rating

Bobot

Skor

3

0,101

0,303

Peluang

1

Ketersediaan sarana promosi yang
rendah

1

0,076

0,076

2

Manajemen
optimal

belum

2

0,068

0,136

3

Tempat pembelian layanan belum
optimal

2

0,069

0,138

4

Harga relatif mahal

2

0,071

0,142

5

Belum menggunakan fiber optic

2

0,067

0,134

1,000

2,702

Total

Penetrasi pengguna
Indonesia meningkat

internet

di

2

Tingkat pertumbuhan penduduk

3

0,084

0,254

3

Gaya hidup masyarakat

2

0,094

0,188

4

Kemampuan beli masyarakat

3

0,085

0,254

5

Kemajuan informasi dan teknologi
di Indonesia

3

0,098

0,296

6

Pertumbuhan ekonomi dalam negeri

2

0,090

0,272

Ancaman

Kelemahan

pemasaran

1

1

Harga produk pesaing lebih rendah

2

0,077

0,154

2

Teknologi sudah fiber optic

3

0,101

0,303

3

Pilihan layanan pesaing yang lebih
beragam

3

0,088

0,265

4

Kebijakan pemerintah
pajak, dan aturan)

(perijinan,

3

0,094

0,283

5

Pesaing dengan kategori bisnis yang
sama

4

0,084

0,340

1,000

2,915

Total
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4.4. Matriks IE
Matriks IE merupakan perpaduan dari skor
terbobot matriks IFE dan skor terbobot matriks
EFE yang dipetakan sehingga diketahui posisi
perusahaan. Hasil pemetaan pada matriks IE
dapat dilihat pada Gambar 3

Gambar 4.1. Matriks IE Jetcoms Netindo
Jetcoms Netindo menempati posisi sel V.
yang menunjukkan bahwa perusahaan berada
pada posisi Hold and Maintain (Menjaga dan
Mempertahankan).
Strategi
yang
tepat
digunakan pada kuadran ini adalah strategi
penetrasi pasar dan pengembangan produk.
Strategi penetrasi pasar adalah mencari pangsa
pasar yang lebih besar untuk produk dan jasa
yang sudah ada sekarang melalui usaha
pemasaran yang lebih gencar. Penetrasi pasar
meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan,
peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran
produk-produk dan promosi penjualan. Dengan
kata lain strategi ini dapat dilakukan dengan
melakukan promosi yang lebih gencar. Promosi
tersebut dapat berupa promosi melalui media
iklan televisi, koran, majalah dan lain-lain.
Pengembangan produk adalah sebuah
strategi yang mengupayakan peningkatan
penjualan dengan cara memperbaiki atau
memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini.
Strategi
ini
dapat
dilakukan
dengan
meningkatkan kualitas produk layanan dan
jaringan. Produk juga dapat dikembangkan
dengan menambah jumlah produk layanan yang
ada, selain untuk memperbanyak pilihan bagi
konsumen penambahan produk layanan juga

untuk mempertahankan konsumen agar tidak
bosan terhadap produk layanan Jetcoms Netindo
.
4.5. Matriks SWOT
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman yang diperoleh melalui faktor
internal dan eksternal dapat diformulasikan
alternative strategi dengan menggunakan analisis
SWOT yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Alternatif strategi yang diperoleh adalah sebagai
berikut:
a. Strategi S-O (Strength-Opportunity)
Strategi S-O merupakan strategi yang
menggunakan kekuatan internal perusahaan
untuk memanfaatkan peluang eksternal. Salah
satu Alternatif strategi yang dapat dilakukan
pada strategi S-O yaitu: Jetcoms Netindo dapat
menggunakan beberapa kekuatan internal seperti
kualitas layanan (S1), ketersediaan pilihan
layanan (S3), citra merek (S4), jangkauan area
luas (S5), keuangan yang kuat (S6), kesesuaian
kecepatan (S7), dukungan teknologi alat
produksi (S9) dan fasilitas distribusi layanan
modern
(S10)
yang
dimiliki
untuk
memanfaatkan peluang eksternal seperti
penertasi penguna internet Indonesia yang
meningkat, tingkat pertumbuhan penduduk, gaya
hidup masyarakat, kemampuan beli masyarakat,
kemajuan ilmu informasi dan teknologi dan
perumbuhan ekonomi dalam negeri yang
bertujuan untuk meningkatkan nilai penjualan
dengan cara meningkatkan penjualan dengan
mengoptimalkan kegiatan promosi melalui mass
email, update website dengan isi yang
dibutuhkan pelanggan dan menambah personil
tim pemasaran untuk melakukan promosi.
b. Strategi W-O (Weakness-Opportunity)
Strategi W-O adalah strategi yang
menggunakan peluang yang ada untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki
perusahaan. Alternatif strategi yang dapat
dilakukan pada strategi W-O yaitu:
Peluang yang ada pada lingkungan eksternal
bisnis Jetcoms seperti penetrasi penguna internet
Indonesia (O1), gaya hidup masyarakat (O3) dan
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kemajuan ilmu informasi dan teknologi (O5)
dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan
internal yang dihadapi seperti ketersediaan
sarana promosi yang rendah (W1) , tempat
pembelian layanan yang kurang strategis (W3),
harga yang relative lebih mahal (W4) dan belum
menggunakan fiber optic (W5) dengan strategi
menjaga
loyalitas
pelanggan
dengan
menawarkan program promosi seperti kartu
keanggotaan ataupun lainnya kepada pelanggan.
Memberikan penawaran seperti diskon dan
bonus jika
konsumen
memiliki kartu
keanggotaan tersebut.
c. Strategi S-T (Strength-Threat)
Strategi ini bertujuan untuk menghindari
atau mengurangi dampak dari ancamanancaman eksternal dengan menggunakan
kekuatan-kekuatan internal yang ada. Salah satu
alternatif yang dapat dilakukan dengan strategi
S-T yaituAncaman yang dihadapi Jetcoms
Netindo pada lingkungan eksternal seperti harga
produk pesaing relatif lebih rendah (T1),
teknologi pesaing sudah fiber optic (T2), pilihan
layanan pesaing yang lebih beragam (T3) dan
pesaing dengan kategori bisnis yang sama (T5)
dapat dihindari atau dikurangi dampaknya
dengan menggunakan kekuatan internal yang
dimiliki seperti kualitas layanan cepat dan
premium (S1), jangkauan area yang luas (S5),
kesesuaian kecepatan yang diberikan (S7),
dukungan teknologi alat produksi terbaru (S9)
dan fasilitas distribusi layanan modern (S10)
dengan
cara
mempertahankan
dan
meningkatkan kualitas produk layanan, strategi
ini mengupayakan peningkatan penjualan
dengan cara memperbaiki produk layanan yang
ada saat ini. Menggunakan kekuatan berupa
dukungan teknologi alat produksi terbaru dan
standar fasilitas jaringan distribusi layanan
untuk menghindari ataupun mengurangi dampak
ancaman pesaing dengan kategori bisnis yang
sama dengan harga produk layanan yang lebih
rendah dan teknologi pesaing yang jauh lebih
maju.

d. Strategi W-T (Weakness-Threat)
Strategi W-T adalah strategi dimana
perusahaan dapat meminimalkan kelemahan dan
menghindari ancaman. Alternatif strategi yang
dapat dilakukan yaitu:
1. Jetcoms Netindo dapat meminimalkan
kelemahan internal yang dimiliki seperti
Ketersediaan sarana promosis yang rendah
(W1), manajemen pemasaran belum optimal
(W2), tempat pembelian layanan yang kurang
strategis (W3) dan Harga relatif lebih mahal
(W4) dan menghindari ancaman eksternal yang
dihadapi seperti harga produk pesaing relatif
lebih rendah (T1) teknologi pesaing sudah fiber
optic (T2) pilihan layanan pesaing yang lebih
beragam (T3) dan pesaing dengan kategori
bisnis yang sama (T5) dengan strategi
meningkatkan sarana promosi dengan fasilitas
dan media promosi yang dapat menarik minat
konsumen. Meningkatkan aktifitas online,
website dan media sosial merupakan keharusan
bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan
komersial.
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4.6. Matriks QSP
Tahap untuk menentukan prioritas strategi
dengan menggunakan alat analisis Quantitative
Strategy Planning Matrix (QSPM). Hasil
analisis matriks IE berada pada posisi Hold and
Maintain (Menjaga dan Mempertahankan)
adalah menghasilkan 2 alternatif strategi, yaitu
strategi penetrasi pasar dan pengembangan
produk. Dilanjutkan dengan hasil analisis
matriks SWOT yang menghasilkan 4 alternatif,
yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO dan
strategi WT. Tujuh alternative strategi tersebut
akan dimasukan ke dalam matriks QSP yang
akan diestimasi dengan bobot dan Attractive
Score (AS).
Berdasarkan hasil analisis QSPM, dapat
dilihat pada Tabel 4 bahwa strategi dengan TAS
terbesar adalah strategi penetrasi pasar, yaitu
meningkatkan penjualan produk lama pada pasar
lama dengan menguatkan aspek promosi, dengan
iklan yang makin efektif dan variatif sesuai
target pasar Jetcoms Netindo. Strategi ini
dilakukan dengan menggunakan kekuatan
internal perusahaan untuk memanfaatkan
peluang eksternal.
Tabel 4.4. Hasil Analisis QSPM Jetcoms Netindo

PrioritasAlternatifStrategi
Penetrasi Pasar
Menjaga Loyalitas Pelanggan
Mengoptimalkan Kegiatan Promosi
Mempertahankan dan Meningkatkan
Kualitas Produk Layanan
Pengembangan Produk
Meningkatkan Sarana Promosi

TAS
5.972
5.729
5.491
5.381
5.270
5.226

Strategi dengan nilai TAS terkecil yaitu
strategi WTmeningkatkan sarana promosi
dengan fasilitas dan media promosi yang dapat
menarik minat konsumen. Jetcoms Netindo
belum memanfaatkan sarana, fasilitas dan media
promosi secara maksimal, karena dianggap
belum sangat penting bagi para manajer divisi
untuk kondisi perusahaan saat ini. Akan tetapi
diharapkan kedepannya untuk dapat berkembang

dengan lebih baik, Jetcoms Netindo perlu
memanfaatkan sarana promosi secara maksimal.
SIMPULAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
dilakukan, maka didapatkan simpulan sebagai
berikut:
1.
Kekuatan Jetcoms Netindo terdiri dari(1)
Kualitas layanan cepat dan premium (2) SOP
perusahaan yang dirancang dengan sangat
baik (3) Ketersediaan pilihan layanan yang
sesuai dengan kebutuhan pelanggan (4) Citra
merek Jetcoms Netindo (5) Jangkauan area
yang luas (6) Posisi keuangan yang kuat (7)
Kesesuaian
kecepatan/bandwidth
yang
diberikan (8) Memiliki merek dagang sendiri
(9) Dukungan teknologi alat produksi terbaru
(10) Fasilitas jaringan distribusi layanan
modern. Sedangkan kelemahan Jetcoms
Netindo yaitu, (1) Ketersediaan sarana
promosi yang rendah (2) Manajemen
pemasaran belum optimal (3) Tempat
pembelian layanan kurang strategis (4)
Harga relatif lebih mahal dan (5) Belum
menggunakan fiber optic.
2.
Peluang yang dapat dimanfaatkan
Jetcoms Netindo terdiri dari (1) Penetrasi
pengguna internet Indonesia yang meningkat
(2) Tingkat pertumbuhan penduduk (3) Gaya
hidup masyarakat (4) Kemampuan beli
masyarakat (5) Kemajuan ilmu informasi
dan teknologi di Indonesia (6) Pertumbuhan
ekonomi didalam negeri. Sedangkan
ancaman yang dihadapiJetcoms Netindo
yaitu1) Harga produk pesaing relatif lebih
rendah (2) Teknologi pesaing sudah fiber
optic (3) Pilihan layanan pesaing yang lebih
beragam (4) Kebijakan pemerintah.
3.
Berdasarkan hasil matriks IFE dengan
skor 2,702 dan matriks EFE sebesar 2.915,
diketahui bahwa posisi perusahaan pada
matriks IE berada di kuadran V yaitu
menjaga dan mempertahankan (hold and
maintain).
Altenatif
strategi
yang
bisadigunakan Jetcoms Netindo adalah
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penetrasi pasar dan pengembangan produk.
Matriks SWOT menghasilkan 4 alternatif
strategi yang dapat diterapkan Jetcoms
Netindo yaitu(1) meningkatkan penjualan
dengan mengoptimalkan kegiatan promosi
melalui mass email, update website dengan
isi yang dibutuhkan pelanggan dan
menambah personil tim pemasaran untuk
melakukan promosi (SO), (2) Menjaga
loyalitas pelanggan dengan menawarkan
menawarkan program promosi (WO), (3)
Mempertahankan dan meningkatkan kualitas
produk layanan (ST), (4) Meningkatkan
sarana promosi dengan fasilitas dan media
promosi yang dapat menarik minat
konsumen (WT). Berdasarkan hasil analisis
yang dilakukan pada matriks QSP, maka
strategi yang sebaiknya menjadi prioritas
dalam pengembangan bisnis Jetcoms
Netindo yaitu melakukan penetrasi pasar.
5.2. Saran.
Saran berdasarkan hasil penelitian yaitu
strategi yang telah dipilih (penetrasi pasar)
sebaiknya dapat diimplementasikan. Langkahlangkah
yang
dapat
dilakukan
untuk
mengimplementasikan strategi tersebut yaitu:
1.
Mempertahankan dan meningkatkan
pangsa pasar produk layanan, hal ini dapat
dicapai dengan kombinasi dari strategi harga
yang kompetitif, iklan, promosi penjualan
dan mungkin lebih banyak sumber daya
pribadi yang didedikasikan untuk menjual.
Melakukan aktifitas pemasaran dan
promosi.
2.
Memastikan ketersediaan sarana promosi
sudah optimal dalam mendukung aktifitas
pemasaran dan promosi untuk dapat
menghasilkan peningkatan penjualan bagi
perusahaan.
3.
Jetcoms Netindo diharapkan dapat terus
berinovasi dengan mengembangkan produk
layanannya untuk memberikan pilihan
layanan yang lebih beragam kepada
konsusmen.
4.
Memperluas area jangkauan dengan
membangun infrastruktur jaringan pada

5.

wilayah baru untuk meningkatkan pangsa
pasar Jetcoms Netindo.
Mengkomunikasikan strategi kepada
seluruh pengelola bisnis Jetcoms Netindo
agar proses pencapaian tujuan strategis
dapat dilakukan dengan baik dan hasil yang
dicapai sesuai dengan tujuan perusahaan.
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ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dewasa ini, berdampak sangat luas dan fundamental pada bisnis
media, tidak terkecuali radio. Media radio saat ini menghadapi tantangan persaingan era digital.
Selain bersaing dari segi konten siaran, radio juga berebut untuk mendapatkan iklan. Sehingga apabila
tidak dikelola dengan baik maka dikhawatirkan lambat laun bisnis radio bisa berguguran. Fakta
sebenarnya bahwa radio tidak hanya digemari oleh angkatan 60 tahun, karena sebenarnya kaum
milenial saat ini juga membutuhkan radio sebagai sumber informasi dan juga hiburan. Oleh karena
itu, bisnis radio memerlukan strategi khusus untuk meraih minat atau ketertarikan generasi milenial
dengan mengadopsi teknologi digital, serta meningkatkan kreativitas dalam konten siaran.
Penelitian ini bertujan untuk menganalisis faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki Radio KISI FM, menganalisis faktor eksternal, meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi
oleh Radio KISI FM, dan menganalisis prioritas strategi yang diperlukan Radio KISI FM dalam
menjaga eksistensinya.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam matriks IFAS diperoleh kekuatan terbesar pertama adalah
berbadan hukum, atau terdaftar secara legal dan yang kedua adalah asas kerja yang bersifat
kekeluargaan dengan skor 0,2. Kelemahan terbesar adalah pemasaran melalui media sosial dengan
skor 0,17. Sedangkan dari matriks EFAS diperoleh peluang terbesar adalah perkembangan pengguna
telepon genggam dan internet dengan skor 0,19 dan ancaman tebesar adalah perkembangan media
masa dengan skor 0,16. Untuk mengetahui prioritas strategi guna menjaga eksistensi radio KISI FM
digunakan matriks QSPM. QSPM menghasilkan strategi yaitu meningkatkan sarana dan prasarana
output siaran radio, menambah wawasan dan mengikuti perkembangan media massa dalam menjaga
eksistensi dengan skor 7,37.
Kata Kunci: Strategi, Eksistensi, IFAS, EFAS, SWOT, IE, QSPM
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KISI FM juga bersaing untuk mendapatkan
iklan. Di Jawa Barat sendiri keberadaan radio
sangat banyak, sehingga jika tidak dikelola
dengan baik, KISI FM dikhawatirkan lambat
laun bisnisnya semakin suram. Oleh karena itu,
KISI FM sangat memerlukan strategi khusus
untuk meraih minat atau ketertarikan semua
kalangan, terlebih pada generasi milenial.

PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang
pesat dewasa ini, sangat berdampak pada
bisnis media massa, salah satunya media radio.
Kehadiran internet menimbulkan berbagai
spekulasi dan asumsi terhadap eksistensi dari
media massa, terutama radio. Hasil temuan
lembaga riset Nielsen, pada kuartal ketiga pada
tahun 2010 menunjukkan bahwa 57% dari
pendengar radio berasal dari Generasi Z dan
Millenials atau para konsumen masa depan.
Sekitar 4 dari 10 orang pendengar radio
mendengarkan radio melalui perangkat yang
lebih personal, seperti mobile phone.
Seiring perkembangan zaman, radio
semakin ditinggalkan oleh para pendengarnya
yang kemudian beralih pada media massa
digital yang instan, media yang tidak
memerlukan interaksi antara pengguna dan
pembuat media atau aplikasi tersebut.
Alasannya adalah kemudahan dari sistem
mengakses musik dan informasi yang
menambah minat para penggunanya untuk
mengakses radio. Dengan mengunduh aplikasi
musik digital setiap orang dapat memutar
musik atau mendapatkan informasi yang
diinginkan. Perkembangan teknologi digital
mampu merubah minat pendengar informasi
ataupun musik di radio, kemudian beralih pada
aplikasi atau browser yang terdapat pada gawai
pengguna.
KISI FM adalah nama radio yang
merupakan akronim dari PT Kancah Irama
Suara Indonesia. KISI FM adalah salah satu
radio di Bogor yang fokus pada perkembangan
musik, baik dalam maupun luar negeri.
Dengan tagline: “Stay Young, Free and
Single”, KISI FM mampu memposisikan
perannya sebagai radio khusus anak muda.
Radio KISI FM tidak hanya sekedar
memberikan informasi seputar musik, namun
KISI FM juga memberikan informasi terkait
kesehatan.
Dalam upaya menghadapi tantangan
persaingan yang sangat ketat di era digital
seperti saat ini, selain dari segi konten siaran,

1.2.

3.

Rumusan Masalah dan Tujuan
Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang
dijelaskan diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Apa saja kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki Radio KISI FM?,
2. Apa saja peluang dan ancaman yang
dihadapi oleh Radio KISI FM?, dan
3. Bagaimana strategi bisnis yang harus
dilakukan oleh Radio KISI FM untuk
menghadapi persaingan dalam era
digital?.
Dari rumusan masalah tersebut, maka
tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk
mengetahui
faktor
internal
(kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki
Radio KISI FM,
2. Untuk mengetahui faktor eksternal
(peluang dan ancaman) yang dihadapi oleh
Radio KISI FM, dan
3. Untuk menganalisis dan memformulasikan
strategi bisnis KISI FM untuk menghadapi
persaingan dalam era digital.
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Strategi dan Manajemen Strategi
Strategi didefinisikan sebagai proses
penentuan rencana para pemimpin puncak
yang berfokus pada tujuan jangka panjang
organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau
upaya untuk mencapai tujuan (Marrus dalam
Rachmat, 2014:38).
Definisi strategi pertama dikemukakan oleh
Chandler, (1962) dalam Rangkuti, (2014:3),
menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan
jangka panjang dari suatu perusahaan, serta
pendayagunaan dan alokasi semua sumber
daya yang penting untuk mencapai tujuan
tersebut. Sedangkan Manajemen Strategi
didefinisikan sebagai rangkaian keputusan dan
tindakan manajerial (Wheelen dan Hunger
dalam Solihin, 2012:64). Lebih lanjut, menurut
Pearch dan Robinson dalam Solihin,
(2012:64), Manajemen strategi adalah suatu
hal yang dihasilkan dari proses formulasi dan
implementasi rencana dengan tujuan untuk
mencapai keunggulan kompetitif.
Secara lebih spesifik David dalam Alrasyid
(2016:104), menyebutkan manajemen strategi
sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan,
mengimplementasikan dan mengevaluasi
keputusan-keputusan lintas fungsional yang
memungkinkan suatu oraganisasi mencapai
tujuannya. Manajemen strategi memadukan
manajemen,
pemasaran,
keuangan,
produksi/operasi,
penelitian
dan
pengembangan
serta
sistem
informasi
komputer untuk mencapai keberhasilan
organisasi.
2.1.2. Pengertian Media Massa
Media massa merupakan perantara
sosial, yang dipakai sebagai alat komunikasi
seperti surat kabar, majalah, buletin, radio,
televisi. Media massa bekerja di tengah-tengah
masyarakat, berinteraksi dengan prantara sosial
lainnya yang ada didalam masyarakat, seperti
kelembagaan pemerintah, partai politik, bisnis,
keluarga dan berbagai organisasi sosial lainya

(Parwito, 2007 dalam Hardiono, 2016:5).
Menurut Mc.Quail dalam Hardiono, (2016:5),
media massa merupakan sumber kekuatan alat
kontrol, manajemen, dan inovasi dalam
masyarakat lainnya, dan bukan hanya itu,
media massa juga dapat menjadi sumber bagi
masyarakat untuk memperoleh gambaran dan
citra realistis.
2.1.3. Program Siaran Radio
Radio adalah media massa elektronik
tertua dan sangat luwes. Keunggulan radio
dibandingkan dengan media lain adalah: Cepat
dan langsung, Akrab dan dekat dengan
pendengarnya, Siaran radio dapat menembus
batas-batas geografis, demografis, SARA dan
kelas sosial. Selain itu, pendengar radio tidak
dipungut bayaran untuk mendengarkan radio.
Siaran
radio
bisa
dinikmati
sambil
mengerjakan hal lain atau tanpa menganggu
aktivitas yang lain, seperti memasak, menyetir
mobil, belajar, dan lain-lain. Sedangkan
kelemahan radio adalah: Siarannya mudah
dilupakan, sajian informasi bersifat global, dan
program siarannya beralur linier, dimana
pendengar tidak bisa program sesuai yang
dikehendaki.
Program
atau
acara
radio
dapat
dianalogikan dengan produk atau barang yang
dijual kepada pihak lain. Dengan demikian,
program adalah produk yang dibutuhkan orang
sehingga mereka mengikutinya. Menurut
Tebba dalam Kasman, (2013:17) program
adalah segala hal yang ditampilkan stasiun
penyiaran untuk memenuhi kebutuhan
audiennya.
2.1.4. Media dalam Era Digital
Saat ini bila kita mengamati, kondisi
media tengah menghadapi persaingan ketat
akibat dari kemunculan media baru. Sumber
informasi kini tidak hanya dari media cetak
saja, atau dari media elektronik seperti televisi,
radio,
tetapi
khalayak
kini
dapat
memanfaatkan
perkembangan
teknologi
dengan mencari informasi secara online atau
melalui internet. Mengakses informasi dari
internet lebih efisien, biayanya lebih murah,

VOL 12 NO.1. TAHUN 2020-ISSN-2088-1322 | JURNAL GICI 40

cepat, lengkap, baik teks, audio, maupun
video.
Fitur-fitur inilah yang membuat
khalayak
cenderung
lebih
memilih
menggunakan media online. Semua keinginan
khalayak dapat terpenuhi dalam satu platform.
Jika ingin menonton, membaca, mendengarkan
musik, semuanya dapat dilakukan melalui
internet. Radio pun dapat didengar melalui
internet, bahkan memiliki teks dan video.
Persaingan ketat yang terjadi dewasa ini,
menuntut pihak manajemen media untuk selalu
mengamati, berinovasi, dan mengembangkan
medianya sesuai dengan kemajuan teknologi
dan tuntutan pasar atau khalayak.
2.1.5. Analisis SWOT
Menurut
Rangkuti,
(2014:20-21)
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 bersamaan dapat
meminimalkan kelemahan (weakness) dan
ancaman (threaths).
2.1.6. Matriks Internal Eksternal (IE)
Matriks
internal
eksternal
ini
dikembangkan dari model General Electric
(GE-Model). Parameter yang digunakan
meliput
parameter
kekuatan
internal
perusahaan dan pengaruh eksteral yang
dihadapi dalam Rangkuti (2014:95). Tujuan
penggunaan model ini adalah untuk
memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat
yang lebih detail dalam David (2016:18).
Matriks IE diperoleh dari total score pada
matriks IFAS dan EFAS.
2.1.7. QSPM (Quantitative Strategic
Planning Matrix)
Teknik QSPM selain dapat membuat
peringkat strategi untuk memperoleh daftar
prioritas, QSPM juga didesain untuk
menetukan daya tarik relatif dari tindakan
alternatif yang layak. Teknik ini secara objektif
mengindikasi strategi alternatif yang terbaik.
QSPM menggunakan input dari analisis tahap

1 dan mencocokkan hasil dari analisis di tahap
2 untuk memutuskan secara objektif diantara
berbagai strategi alternatif.
Secara konseptual, QSPM menentukan daya
tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan
sejauh mana faktor kesuksesan kunci internal
dan eksternal dimanfaatkan atau ditingkatkan.
Daya tarik relatif untuk setiap strategi
alternatif dihitung dengan menentukan dampak
kumulatif dari setiap faktor kesuksesan internal
dan eksternal yang penting (David 2016:184185).
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan
penelitian
yang
dimaksudkan
untuk
mengumpulkan informasi mengenai status
suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala
menurut apa adanya pada saat penelitian
dilakukan tanpa membuat kesimpulan umum
atau generalisasi dalam Hikmawati, (2017:88).
Menurut Sugiyono, (2015:35) rumusan
masalah deskriptif kualitatif adalah suatu
rumusan masalah yang berkenaan dengan
pertanyaan terhadap keberadaan variabel
mandiri, baik hanya pada satu variabel atau
lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi
dalam penelitian ini peneliti tidak membuat
perbandingan variabel itu pada sampel yang
lain dan mencari hubungan variabel itu dengan
variabel yang lain.
3.1.

Narasumber atau Informan
Penentuan informan atau narasumber
dalam penelitian ini didasari atas pihak yang
menguasai masalah, memiliki pengalaman,
memiliki data dan akses tehadap data, selain
itu penentuan informan atau narasumber juga
didasarkan atas pemenuhan dari tujuan
penelitian.
Teknik
penelitian
bersifat
purposive, dimana hanya orang atau pihak
tertentu saja yang dijadikan sebagai informan
atau narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti
menetapkan narasumber atau informan antara
lain:
Program
manager,
producer,
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playlist/operator, script writer, announcer dan
manager office.
3.2.

Jenis Dan Sumber Data
Data primer dalam penelitian ini
didapat dari wawancara langsung dan
pengisian kuesioner oleh responden dan
obeservasi langsung pada Radio KISI FM
Bogor. Data sekunder dalam penelitian ini
didapat dari dokumentasi perusahaan.

Tabel 2.1. Bobot Rating IFAS

3.3.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang
digunakan
meliputi:
1).
Wawancara.
Wawancara digunakan sebagai penelitian
pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti. 2). Kuesioner. Kuesioner
diberikan kepada informan dalam rangka
menilai faktor-faktor internal dan eksternal.
3.4.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan
bersifat deskriptif dan metode yang digunakan
meliputi, IFAS (Internal Factor Analysis
Strategy), EFAS (Eksternal Factor Analysis
Strategy), Matriks SWOT, Matriks Internal
Eksternal dan QSPM (Quantitative Strategic
Planning Matrix).
HASIL DAN PEMBAHASAN
IFAS (Internal Factor Analysis Strategy)
Hasil dari pembobotan dan pemberian
rating di Matriks IFAS dapat dilihat pada tabel
1 dibawah. Hasil perhitungan matriks IFAS
menunjukkan total dari matriks IFAS pada
kekuatan dan kelemahan sebesar 2,75.
Kekuatan terbesar berada pada berbadan
hukum, atau terdaftar (legal) dengan skor 0,21
dan kelemahan tebesar berada pada pemasaran
melalui media sosial dengan skor 0,17.

Sumber: Data Primer, diolah
EFAS (External Factor Analysis Strategy)
Hasil dari pembobotan dan pemberian
rating di Matriks EFAS dapat dilihat pada tabel
2 di bawah. Hasil perhitungan matriks EFAS
menunjukan total dari matriks EFAS pada
peluang dan ancaman sebesar 2,73. Terdapat
dua kunci pada peluang terbesar yaitu
perkembangan pengguna telepon genggam dan
internet pada dengan skor 0,19 dan ancaman
tebesar besar berada pada perkembangan
media masa dengan skor 0,1
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Tabel 4.1. Bobot Rating EFAS

Gambar 4.1. Matriks IE
Sumber: Data Primer, diolah

Sumber: Data Primer, diolah
Matriks SWOT
Pada matriks SWOT akan didapatkan
empat strategi yaitu 1) Strategi S-O (StrenghtsOpportunities), 2) Strategi W-O (WeaknessOpportunities), 3) Strategi S-T (StreghtsThreats), dan 4) Strategi W-T (Weakness –
Threats). Matriks SWOT dari hasil penelitian,
dapat dilihat pada tabel 3.
IE (Internal and Eksternal)
Matriks IE merupakan pertemuan dari
total skor dari pembobotan dikali dengan
rating. Total dari skor IFAS sebesar 2,75 yang
menggambarkan bahwa faktor kekuatan dan
kelemahan internal dari radio KISI FM berada
dalam kategori sedang/rata-rata. Total dari
skor EFAS sebesar 2,73 yang menggambarkan
bahwa faktor peluang dan ancaman dari radio
KISI FM berada dalam kategori rata-rata.

Berdasarkan total skor matriks IFAS dan
EFAS, maka radio KISI FM berada dalam sel
V (5) yaitu sel growth konsentrasi melalui
integrasi horizontal. Rekomendasi strategi
yang dapat diberikan adalah meningkatkan
kualitas SDM pihak internal meliputi penyiar,
saluran distribusi, teknologi, dan mengikut
sertakan radio dalam berbagai acara atau
kegiatan dalam rangka melakukan promosi
namun tetap meminimalisir biaya dengan
menjadi pendukung media massa suatu acara.
Menjalin kerjasama dengan radio-radio lainnya
di Bogor dengan membuat acara untuk
meningkatkan minat masyarakat Bogor dan
sekitarnya untuk mendengarkan radio.
Tabel 4.2. Matriks SWOT

Sumber: Data Primer, diolah
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QSPM (Quantitative Strategic Planning
Matrix)
Setelah diperoleh alternatif strategi dari
matriks SWOT, maka langkah selanjutnya
adalah membuat matriks QSPM berdasarkan
urutan TAS (Total Attractiveness Score) atau
total nilai yang paling menarik dibandingkan
strategi alternatif lainnya. Sehingga diperoleh
matriks QSPM.
Tiga Strategi dengan skor terendah
adalah 1). Memenuhi dan meningkatkan sarana
dan
prasarana
serta
output
siaran
(pendistribusian pesan terhadap pendengar)
dengan skor 3,5. 2). Memanfaatkan badan
hukum radio untuk menguatkan legalitas yang
dimiliki oleh radio (frekuensi, nama radio,
siaran, penyiar) dengan skor 4,16. Dan 3).
Meningkatkatkan
kualitas
penyiar,
meningkatkan pengawasan, kesejahteraan,
profesionalitas dan meningkatkan jalinan
kerjasama, skor 5,65.
Sedangkan tiga strategi yang memiliki
skor tertinggi adalah: 1) Memaksimalkan
penggunaan media sosial dan perkembangan
internet serta telepon genggam serta
membangun koneksi terhadap perusahaan atau
lembaga,
dengan
skor
6,85,
2)
Memaksimalkan interaksi terhadap para
penggemar,
meningkatkan
sarana
dan
prasarana penunjang radio, dengan skor 6,97
dan 3). Meningkatkan sarana dan prasarana
output siaran radio, menambah wawasan dan
mengikuti perkembangan media massa dalam
menjaga eksistensi, dengan skor 7,37.
SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan diatas, dapat disimpulkan: 1).
Total dari matriks IFAS pada kekuatan dan
kelemahan sebesar 2,75. Kekuatan terbesar
berada pada berbadan hukum, atau terdaftar
(legal) dengan skor 0,21 dan kelemahan
tebesar besar berada pada pemasaran melalui
media sosial dengan skor 0,17. 2). Total dari
matriks EFAS pada peluang dan ancaman
sebesar 2,73. Peluang terbesar yaitu

perkembangan pengguna telepon genggam dan
internet pada dengan skor 0,19 dan ancaman
tebesar berada pada perkembangan media
masa dengan skor 0,16. 3). Strategi yang
didapatkan dari QSPM adalah meningkatkan
sarana dan prasarana output siaran radio,
menambah
wawasan
dan
mengikuti
perkambangan media massa dalam menjaga
eksistensi dengan skor 7,37.
2. Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian,
dapat diberikan saran sebagai berikut: 1).
Radio KISI FM perlu meningkatkan sarana
dan prasarana output siaran radio, menambah
wawasan dan mengikuti perkembangan
teknologi digital dalam dunia media massa. 2)
Perlunya meningkatkan kualitas internal
seperti penyiar, saluran distribusi, teknologi,
dan mengikutsertakan radio dalam berbagai
acara atau kegiatan dalam rangka melakukan
promosi namun tetap meminimalisir biaya. 3)
Radio KISI FM perlu menjalin kerjasama
dengan radio-radio lainnya di Bogor dengan
membuat acara untuk meningkatkan minat
masyarakat Bogor dan sekitarnya untuk
mendengarkan radio. 4) Memanfaatkan
legalitas, melakukan ruang diskusi dalam
menambah pengetahuan atau wawasan
penyiar. 5). Meningkatkan pemasaran melalui
media sosial. 6). Memaksimalkan penggunaan
peluang terhadap pemasangan iklan melalui
radio dengan memberikan format siaran iklan
yang menarik, memberikan keunggulan
kompetitif, memaksimalkan citra dari pada
anak cabang rumah sakit terkenal dan
memanfaatkan perkembangan internet dan
telepon untuk melakukan pemasaran, untuk
menarik para investor.
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS
PEMASANG IKLAN DI AKUN SOSIAL MEDIA
INSTAGRAM INDOZONE
Eko Yuliawan1 dan Victor Antony2
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, brand image dan harga
terhadap loyalitas pemasang iklan pada meida instagram Indozone. Penelitian menggunakan metode
kuantitatif, populasi sebanyak 95 Pelanggan, teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive
Samplin yang berjumlah 67 Pelanggan, metode analisis data menggunaan Analisis Regresi Linear
Berganda, Hasil penelitian menunjukkan hasil uji hipotesis secara parsial Kualitas Pelayanan, Brand
Image dan Harga berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pemasang Iklan, sedangkan hasil uji
hipotesis secara simutan Kualitas Pelayanan, Brand Image dan Harga berpengaruh signifikan
terhadap Loyalitas Pemasang Iklan, dan hasil Koefisien Determinasi (R 2) Kualitas Pelayanan, Brand
Image dan Harga berpengaruh 74.9% dan sisanya sebesar 25.1% dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Brand Image, Harga, Loyalitas
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan bisnis media informasi
online di Indonesia saat ini pun berkembang
dengan pesat ditandai dengan semakin
berkembangnya teknologi secara global di
dunia yang menyebabkan banyak muncul
media-media informasi online yang baru baik
dari dalam dan luar negeri. Kebutuhan akan
media sebagai jendela informasi dan promosi
bagi masyarakat di Indonesia sangat penting
sehingga memungkinkan timbulnya suatu
peluang dan potensi yang sangat besar sekali
untuk digali dan dikembangkan sesuai dengan
keinginan Pelanggan. Media informasi online
juga membantu menyelesaikan masalah
perusahaan-perusahaan yang ada, dimana
perusahaan kesulitan dalam memperkenalkan
produknya di media digital (dimana pada era
teknologi seperti jaman sekarang telah banyak
perusahaan yang merubah gaya promosi
perusahaan mereka yang mungkin dulunya
berbentuk fisik tetapi sekarang mulai beralih ke
pasar internet atau dunia maya), penjualan
yang tidak meningkat, yang ingin memperbesar
marketnya, startup online shop atau bisnis
online yang ingin mengembangkan usaha dan
sebagainya melalui jasa periklanan “digital
marketing”.
Media Sosial adalah sebuah tempat untuk
melakukan aktifitas bersosialisasi berbaur dan
bergabung dengan orang lain di dunia maya.
Kata Sosial Media menjadi populer ketika
Facebook dan Twitter mulai dikenal oleh
kalangan pengguna Internet, hal ini yang
kemudian membuat Sosial Media dan Internet
menjadi tidak terpisahkan. Tidak heran, jika
mendengar kata Sosial Media maka pikiran
orang-orang saat ini tentu akan langsung
tertuju pada Internet - Facebook, Instagram,
Youtube, Twitter, Blogging, dan semua
fasilitas-fasilitas lainnya yang menjembatani
hubungan dan interaksi antar manusia.
Instagram sendiri merupakan aplikasi dan
platform yang memfokuskan diri pada
pengalaman untuk berbagi foto ke jejaring

sosial melalui perangkat mobile. Hingga saat
ini Instagram sudah memiliki 600 juta
pengguna aktif setiap bulannya, dengan jumlah
95 juta foto dan video yang dipublikasikan ke
platformnya setiap hari, dengan 4,2 miliar likes
per harinya [2]. Fokus pada pengalaman
berbagi
foto
kepada
teman
dengan
menghadirkan
berbagai
pilihan
filter
menjadikan
Instagram
sangat
populer.
Tampilan yang menarik dan sederhana juga
pilihan yang beragam menjadikan aplikasi ini
portofolio
untuk
koleksi-koleksi
foto.
Terhitung 40 filter dapat dipilih untuk
menampilkan hasil foto yang lebih baik dan
kreatif. Bahkan fitur teranyar dari Instagram
adalah
memungkinkan
para
pengguna
mengunggah hingga 10 konten untuk satu
unggahan. Konten bisa berupa foto, video, atau
gabungan kedua format tersebut dalam satu
galeri. Dimana satu unggahan saja bisa
membuat teman melihat beberapa konten
dengan mekanisme sapuan alias swipe.
Akun Instagram Indozone adalah sebuah
akun media informasi dan hiburan yang
terdapat di Instagram yang mana akun ini di
bangun pertama kali pada 18 September 2014
dan hingga saat ini mempunyai lebih dari
1.900.000
followers.
Indozone
sendiri
mempunyai visi yaitu memberikan informasi,
memberikan berita-berita terkini yang terjadi di
dalam dan luar negeri dan membahas segala
hal dari seluruh dunia. Ada tiga hal penting
yang akan menjadi preferensi bagi pelanggan
sebelum memutuskan memasang iklan pada
media sosial yakni bagaimana Kualitas
Pelayanan, Brand Image, dan Harga yang
diberikan kepada para pelanggan dengan
harapan mereka akan menjadi pelanggan yang
loyal atau setia memasang iklan di akun sosial
media Instagram Indozone.
Dilihat dari sisi segi bisnis, Akun
Instagram Indozone juga hadir untuk
membantu menyelesaikan masalah perusahaanperusahaan yang ada, dimana perusahaan
kesulitan dalam memperkenalkan produknya di
media digital (dimana pada era teknologi
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seperti jaman sekarang telah banyak
perusahaan yang merubah gaya promosi
perusahaan mereka yang mungkin dulunya
berbentuk fisik tetapi sekarang mulai beralih ke
pasar internet atau dunia maya), penjualan
yang tidak meningkat, yang ingin memperbesar
marketnya, startup online shop atau bisnis
online yang ingin mengembangkan usaha dan
sebagainya melalui jasa periklanan “digital
marketing” ditawarkan oleh Akun Instagram
Indozone.
Akun Instagram Indozone mencoba
menyediakan semua kebutuhan informasi dan
berita yang dibutuhkan oleh semua lapisan
masyarakat (followers) sehingga terjadi
hubungan yang erat yang harus dijaga terutama
dalam hal pelayanan terhadap jasa informasi
(kualitas pelayanan). Untuk menjaga dan
meningkatkan pelayanan kepada para followers
maupun kepada pelanggan pemasang iklan,
Hal ini dinilai sangat perlu karena pelanggan
memerlukan pelayanan yang optimal terkait
dengan informasi pemasangan iklan di media
online Akun Instagram Indozone. “A global
judgment or attitude, relating to the overall
superiority of the service“ maksudnya adalah
penilaian global dari sikap Pelanggan
berhubungan dari tingkat pelayanan yang
tinggi [3].
Brand Image antara lain adalah image
akun Instagram Indozone dengan moto di
profile adalah 'Tempat Ngumpul Paling Asyik',
dan moto di template konten adalah
#KAMUHARUSTAU
MEMBAHAS
SEGALA HAL DARI SELURUH DUNIA,
dengan memberikan berita-berita dan informasi
dari seluruh dunia, baik di dalam dan luar
negeri dengan mengedepankan informasi
terkini yang terpercaya dan akun Instagram
Indozone juga diakui sebagai salah satu akun
Instagram
informatif
paling
teraktual,
terpercaya dan terpopuler di Indonesia. Brand
Image ini tentunya juga tercipta karena kualitas
konten
yang
disediakan
dan
terus
dikembangkan. Pengembangan kualitas konten
ini antara lain dengan menyediakan template

dengan desain bagus dengan warna yang tajam
yang mengundang mata (eye-catching).
Selain itu harga juga sangat berpengaruh
dengan loyalitas konsumen. Harga adalah
sejumlah uang yang dibebankan atas suatu
produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang
ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat
karena memiliki atau menggunakan produk
atau jasa tersebut [4]. Harga yang merupakan
satu-satunya unsur bauran pemasaran yang
seringkali
dijadikan
sebagai
bahan
pertimbangan
bagi
konsumen
dalam
melakukan
pembelian
tidak
bisa
dikesampingkan oleh perusahaan. Harga dapat
menunjukan kualitas merek dari suatu produk
atau jasa, dimana konsumen mempunyai
anggapan bahwa harga yang mahal biasanya
mempunyai kualitas yang baik. Akun
Instagram Indozone sendiri menawarkan
pemasangan iklan kepada pelanggan dengan
harga yang cukup bervariatif dan terjangkau
dengan pilihan beberapa paket promosi yang
dapat disesuaikan dengan ketersediaan budget
ataupun daya beli dari pelanggan itu sendiri
sehingga pelanggan dapat mengevaluasi
apakah harga tersebut sesuai atau tidak dengan
nilai produk serta jumlah uang yang harus
dikeluarkan. Secara tradisional harga telah
diperlukan sebagai penentu utama pilihan
pembelian [11].
1.2. Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam
penelitian ini sebagai berikut :
1. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan
terhadap Loyalitas Pemasang Iklan di Akun
Sosial Media Instagram Indozone?
2. Apakah terdapat pengaruh Brand Image
terhadap Loyalitas Pemasang Iklan di Akun
Sosial Media Instagram Indozone?
3. Apakah terdapat pengaruh Harga terhadap
Loyalitas Pemasang Iklan di Akun Sosial Media
Instagram Indozone?
4. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan,
Brand Image dan Harga terhadap Loyalitas
Pemasang Iklan di Akun Sosial Media
Instagram Indozone?
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Kualitas Pelayanan
Kualitas merupakan suatu kondisi
dinamis yang berhubungan dengan produk,
jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang
memenuhi melebihi harapan [13]. Kualitas jasa
sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan
yang diberikan mampu sesuai dengan
ekspektasi pelanggan [14]. Berdasarkan
definisi ini, kualitas jasa bisa diwujudkan
melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan
pelanggan serta ketepatan penyampaiannya
untuk mengimbangi harapan pelanggan.
Dengan demikian, ada dua faktor utama yang
mempengaruhi kualitas jasa: jasa yang
diharapkan (expected service) dan jasa yang
dirasakan atau dipersepsikan (perceived
service) [15]. Apabila perceived service sesuai
dengan expected service, maka kualitas jasa
yang bersangkutan akan dipersepsikan baik
atau positif. Jika perceived service melebihi
expected service, maka kualitas jasa
dipersepsikan
sebagai
kualitas
ideal.
Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih
rendah daripada yang diharapkan, maka
kualitas jasa dipersepsikan buruk.
Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa
merupakan
penilaian
menyeluruh
atas
keunggulan suatu jasa. Namun perlu
diperhatikan bahwa kinerja jasa seringkali
tidak konsisten. Kualitas jasa atau pelayanan
dipengaruhi 5 dimensi mutu pelayanan, yaitu:
[14].
a. Tangible (bukti fisik atau berwujud).
Kemampuan
suatu
perusahaan
dalam
menunjukkan eksistensinya kepada pihak
eksternal, yaitu penampilan peralatan fisik,
peralatan personil dan media komunikasi.
b. Reliability
(keandalan).
Kemampuan
perusahaan untuk memberikan pelayanan
sesuai yang dijanjikan secara akurat dan
terpercaya, seperti tepat waktu, konsisten dan
kecepatan dalam pelayanan.
c. Responsiveness (daya tanggap). Kemampuan
untuk membantu dan memberikan pelayanan
yang cepat (responsive) dan tepat kepada

pelanggan dengan penyampaian informasi yang
jelas.
d. Assurance
(jaminan
dan
kepastian).
Kemampuan
atas
pengetahuan,
kesopansantunan dan kemampuan para
pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa
percaya para pelanggan kepada perusahaan.
Assurance terdiri dari beberapa komponen
antara lain komunikasi (communication),
kredibilitas (credibility), keamanan (security),
kompetensi (competence) dan sopan santun
(courtesy).
e. Empathy (empati). Kemampuan memberikan
perhatian yang tulus dan bersifat individual
atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan
dengan berupaya memahami keinginan
konsumen. Suatu perusahaan diharapkan
mempunyai pengertian dan pengetahuan
pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan
secara spesifik.

2.1.2. Brand Image (Citra Merek)
Merek (brand) adalah nama, istilah,
tanda, simbol, desain khusus, atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang berfungsi untuk
mengidentifkasi produk perusahaan yang tidak
hanya membedakannya dari produk pesaing
namun merupakan janji produsen atau kontrak
[4]. Kepercayaan dari produsen kepada
konsumen dengan menjamin konsistensi bahwa
sebuah
produk
akan
selalu
dapat
menyampaikan
nilai
yang
diharapkan
konsumen dari sebuah produk.
2.1.3. Pengukuran Citra Merek
Ukuran yang menjadi pertimbangan
konsumen dalam memilih atau menilai citra
merek adalah merek harus memiliki kesan
positif dibidangnya, reputasi tinggi, dan
keunggulan mudah dikenali. Pengukuran citra
merek dapat dilakukan berdasarkan pada aspek
sebuah merek, yaitu: [11].
a. Kekuatan (strengthness)

Dalam hal ini adalah keunggulan yang
dimiliki oleh merek yang bersifat fisik dan
tidak ditemukan pada merek lainnya.
Keunggulan merek ini mengacu pada atributatribut fisik atas merek tersebut sehingga bisa
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dianggap sebagai sebuah kelebihan dibanding
dengan merek lainnya. Yang termasuk pada
sekelompok kekuatan adalah keberfungsian
semua fasilitas produk. Penampilan fisik, harga
produk,
maupun
penampilan
fasilitas
pendukung dari produk tersebut dan memilki
cakupan pasar yang luas.
b. Keunikan (uniqueness)

Keunikan adalah kemampuan untuk
membedakan sebuah merek diantara merek
lainnya. Kesan ini muncul dari atribut produk
tersebut yang menjadi bahan pembeda atau
diferensiasi dengan produk-produk lainnya.
Yang termasuk kelompok unik adalah variasi
penampilan atau nama dari sebuah merek yang
mudah diingat dan diucapkan, dan fisik produk
itu sendiri.
c. Keunggulan (favorable)

Yang termasuk dalam kelompok
keunggulan ini antara lain, kemudahan merek
produk diucapkan serta kemampuan merek
untuk tetap diingat oleh pelanggan yang
membuat produk terkenal dan menjadi favorit
dimasyarakat maupun kesesuaian antara kesan
merek dibenak pelanggan dengan citra yang
diinginkan perusahaan atas merek yang
bersangkutan.
2.1.4. Harga
Harga adalah elemen bauran pemasaran
yang menghasilkan pendapatan. Harga juga
merupakan salah satu elemen bauran
pemasaran paling fleksibel, harga dapat diubah
dengan cepat, tidak seperti feature produk dan
perjanjian distribusi. Harga akan menjadi
pertimbangan yang cukup penting bagi
konsumen dalam memutuskan pembeliannya,
konsumen akan membandingkan harga dari
produk pilihan mereka dan kemudian
mengevaluasi apakah harga tersebut sesuai atau
tidak dengan nilai produk serta jumlah uang
yang harus dikeluarkan. Secara tradisional
harga telah diperlukan sebagai penentu utama
pilihan pembelian [11].
Ada banyak hal yang berkaitan dengan harga
yang melatar belakangi konsumen dalam
memilih suatu produk untuk dimilikinya.

Konsumen memilih suatu produk tersebut
karena benar-benar ingin merasakan nilai dan
manfaat dari produk tersebut, karena melihat
kesempatan memiliki produk tersebut dengan
harga yang lebih murah dari biasanya sehingga
lebih ekonomis, karena ada kesempatan untuk
mendapatkan hadiah dari pembelian produk
tersebut, atau karena ingin dianggap konsumen
lain bahwa tahu banyak tentang produk
tersebut dan ingin dianggap loyal. Terdapat
empat indikator yang mencirikan harga, yaitu:
[19].
a. Keterjangkauan harga
b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
c. Daya saing harga
d. Kesesuaian harga dengan manfaat
2.1.5. Loyalitas Pelanggan
Loyalitas pelanggan merupakan suatu
ukuran keterkaitan Pelanggan kepada sebuah
merek. Ukuran ini mampu memberikan
gambaran tentang mungkin tidaknya seorang
Pelanggan beralih ke merek lain, terutama jika
pada merek tersebut terdapat adanya
perubahan, baik menyangkut harga maupun
atribut lain [5]. Seorang Pelanggan yang sangat
loyal kepada suatu merek tidak akan dengan
mudah memindahkan pembeliannya ke merek
lain, apa pun yang terjadi dengan merek
tersebut. Bila loyalitas Pelanggan terhadap
suatu merek meningkat, kerentanan kelompok
Pelanggan tersebut dari ancaman dan serangan
merek pesaing dapat dikurangi.
Loyalitas secara harfiah diartikan
kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap
suatu objek. Loyalitas sebagai kondisi di mana
Pelanggan mempunyai sikap positif terhadap
suatu merek, mempunyai komitmen pada
merek tersebut, dan bermaksud meneruskan
pembeliannya di masa mendatang [6].
Loyalitas
menunjukkan
kecenderungan
Pelanggan untuk menggunakan suatu merek
tertentu dengan tingkat konsistensi yang tinggi
[7].

VOL 12 NO.1. TAHUN 2020-ISSN-2088-1322 | JURNAL GICI 50

METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian analisis kuantitatif
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
variabel Kualitas Pelayanan, Brand Image, dan
Harga sebagai variabel independen terhadap
Loyalitas Pemasang Iklan. Populasi dari penelitian
ini adalah semua Pelanggan yang memasang iklan
di Akun Sosial Media Instagram Indozone yang
berjumlah 95 Pelanggan. Sampel dalam penelitian
ini menggunakan teknik Purposive Sampling yang
bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa
lebih
representatif.
Pengambilan
sampel
berdasarkan seleksi khusus. Peneliti membuat

kriteria tertentu siapa yang dijadikan sebagai
informan. Dimana jumlah populasi 95 Pelanggan
pemasang iklan, dengan dilakukan seleksi khsusus
maka diperoleh sampel sebanyak 67 Pelanggan
pemasang iklan. Seluruh sampel ini telah
memenuhi kriteria: 1) Pelanggan yang memasang
iklan di Akun Sosial Media Instagram Indozone
pada bulan Mei 2016 - Mei 2017 selain itu bersedia
menjadi responden, 2) Pelanggan telah memasang
iklan di Sosial Media Instagram Indozone lebih
atau sama dengan 3 kali.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel
Variabel

Definisi Variabel

Indikator

Kualitas Pelayanan
(X1)

Sistem pelayanan yang tidak berbelit-belit. Dan
memiliki kemampuan menangani masalah atau
keluhan pelanggan dalam memenuhi pelayanan
yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan serta mencapai tingkat mutu
Pelanggan.

1. Sistem pelayanan tidak
berbelit-belit.
2. Menanggapi pesan secara
cepat.
3. Keterampilan dalam
memberikan informasi.
4. Menciptakan komunikasi
yang efektif.
1. Menciptakan kekuatan
merek melalui konten.
2. Memiliki ciri khas yang
membedakan dengan
merek lain.
3. Pemilihan Tata Bahasa
dan Estetika Tampilan
Template (Color, Font
Type, Size Font).
4. Kesadaran Merek (Brand
Awereness)

Brand Image

Ciri khas yang membedakan dengan merek yang
lain, hingga tercipta atau terbangunnya branding
dan kesadaran merek (brand awereness) yang
sangat mendalam di pikiran atau benak
Pelanggan.
(X2)

Harga
(X3)

Loyalitas Pemasang

Penetapan harga yang sesuai dengan kualitas
dan manfaat yang akan diperoleh oleh
Pelanggan sesuai dengan daya belinya.
Menyediakan harga paket dan potongan harga
(discount) pada pembelian dengan jumlah slot
tertentu. Hingga menciptakan persepsi bahwa
harga yang ditawarkan Indozone sesuai dengan
kualitas akan diterima atau dirasakan oleh
Pelanggan.
Pelanggan mempunyai sikap positif terhadap
merek Indozone dan mempunyai komitmen pada

1. Harga terjangkau.
2. Kesesuaian harga dengan
kualitas dan manfaat yang
diperoleh pelanggan.
3. Daya saing harga
4. Penawaran paket promosi
dan potongan harga
(discount).
1. Kesetiaan Pelanggan
memasang iklan di Akun

Skala
Pengukuran

Skala Likert

Skala Likert

Skala Likert

Skala Likert
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Iklan
(Y)

Merek Indozone. Pelanggan yang loyal
melakukan pembelian dimana ada pesaing yang
menawarkan karakteristik produk yang lebih
unggul. Menciptakan kepercayaan pelanggan
terhadap merek Indozone, komitmen Pelanggan
terhadap merek Indozone, Pelanggan melakukan
pembelian dan Word of mouth.

Untuk mengetahui ketepatan dan ketelitian data
yang
dikumpulkan
melalui
penyebaran
kuesioner, maka perlu dilakukan uji validitas
dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan
metode Corrected Item Total Correlation.
Untuk menentukan apakah item valid atau tidak
maka dilihat pada nilai signifikansi dan r hitung.
Jika signifikansi < 0,05 maka item valid, tetapi
jika signifikansi > 0,05 maka item tidak valid,
jika r hitung bernilai positif dan r hitung ≥ r
tabel, maka item dinyatakan valid. Jika r hitung
< r tabel, maka item dinyatakan tidak valid.Uji
reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach
Alpha.
Untuk dapat melakukan analisis regresi
terhadap variabel yang diteliti, terlebih dahulu
dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji
normalitas, uji multikolinieritas, dan uji
heteroskedastisitas. Analisis regresi linear
adalah analisis yang dilakukan untuk
mengetahui pengaruh hubungan (asosiasi)
antara dua variabel yakni variabel X
(independen) dan variabel Y (dependen). Dalam
penelitian ini terdapat tiga variabel bebas
(independen) dan satu variabel terikat
(dependen). Maka regresi linier berganda
penelitian ini dinyatakan dalam persamaan
sebagai berikut.
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e

Instagram Indozone.
2. Tidak terlalu sensitif
terhadap harga untuk tetap
membeli dan memasang
iklan di Akun Sosial
Media Instagram
Indozone.
3. Menjadikan jasa sebagai
prioritas.
4. Menyampaikan informasi
yang positif (word of
mouth) pada Akun
Instagram Indozone
kepada orang lain.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat dapat
dilihat pada nilai koefisien determinasi. Uji
koefisien
determinasi
digunakan
untuk
mengukur seberapa besar persentase variasi
variabel bebas (independen).
3. Hasil dan Pembahasan
3.1.
Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas ini menggunakan pengujian
Corrected item-Total Correlation dengan
memperoleh hasil bahwa semua pernyataan
memiliki signifikansi > 0,05 dan memiliki r
hitung dengan nilai positif dan r hitung > r tabel
sehingga semua pernyataan dinyatakan valid.
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui
konsistensi dari instrumen penelitian. Uji
reliabilitas semua variabel yang memperoleh
hasil > 0,6 (Nilai Cronbach Alpha) sehingga
semua pernyataan dinyatakan reliabel.
3.2.
Uji Asumsi Klasik
Ada tiga jenis uji asumsi klasik yaitu uji
normalitas, uji multikolinieritas, dan uji
heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang
pertama adalah uji normalitas yang dilakukan
untuk mengetahui apakah nilai residual
terdistribusi normal. Uji normalitas yang
dilakukan dengan metode grafik, titik-titik
menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis
diagonal, maka nilai residual terdistribusi
normal. Uji normalitas yang dilakukan dengan
metode uji Kolmogorov Smirnov, nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai
residual terdistribusi normal.
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Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji
membentuk pola yang jelas, dan titik-titik
multikolinieritas untuk menguji apakah ada
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
hubungan linier yang sempurna atau mendekati
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
sempurna antar variabel bebasnya. Hasil yang
pada model regresi. Uji heteroskedastisitas
diperoleh adalah nilai VIF lebih kecil dari 10
dengan metode uji Glejser, nilai signifikansi
dan Tolerance lebih besar dari 0,1. Maka dapat
lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi
disimpulkan
bahwa
tidak
terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.
multikolinieritas antar variabel bebas.
3.3.
Regresi Linear Berganda
Uji asumsi klasik ketiga adalah uji
Pengujian hipotesis yang digunakan
heteroskedastisitas yaitu varian residual yang
dalam penelitian adalah dengan menggunakan
tidak sama pada semua pengamatan di dalam
metode regresi linear berganda. Model regresi
model regresi. Uji heteroskedastisitas yang
yang digunakan adalah sebagai berikut:
dilakukan dengan metode grafik, titik-titik tidak
Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model
1

a.

Standardized
Coefficients

Std. Error
,297
,129

Beta

(Constant)
Kualitas_Pelayanan

B
,371
,296

Brand_Image

,249

,076

,243

Harga

,356

,097

,453

,286

Dependent Variable : Loyalitas

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019
Loyalitas Pemasang Iklan = 0,371 +
0,296 Kualitas Pelayanan + 0,249 Brand Image
+ 0,356 Harga
Interpretasi persamaan regresi liniear berganda
diatas adalah sebagai berikut:
1. Nilai Konstanta sebesar 0,371 menunjukkan
tanda positif yang berarti bahwa jika
variabel kualitas pelayanan (X1),
Brand Image (X2) dan Harga (X3) dianggap
nol,
maka loyalitas pemasang iklan akan
sebesar 0,371 satuan.
2. Nilai koefisien regresi linear untuk variabel
kualitas pelayanan menunjukkan nilai positif
yaitu sebesar 0,296 yang berarti bahwa jika
variabel kualitas pelayanan
meningkat
satu satuan, maka loyalitas pemasang iklan
akan meningkat sebesar 0,296, jika variabel
lain dianggap konstan.

3. Nilai koefisien regresi linear untuk variabel
brand image menunjukkan nilai positif yaitu
sebesar 0,249 yang berarti bahwa jika
variabel brand image meningkat satu
satuan, maka loyalitas pemasang
iklan akan meningkat sebesar 0,249, jika
variabel
lain dianggap konstan.
4. Nilai koefisien regresi linear untuk variabel
harga menunjukkan nilai positif yaitu
sebesar 0,356 yang berarti bahwa jika
variabel harga meningkat satu satuan, maka
loyalitas pemasang iklan akan meningkat
sebesar 0,356, jika variabel lain dianggap
konstan.

3.4. Uji Hipotesis
3.4.1. Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen terhadap variabel dependen
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secara parsial. Hasil pengujian dengan

uji

t adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Model
1

(Constant)
Kualitas_Pelayanan
Brand_Image
Harga
a.

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
,371
,297
,296
,129
,249
,076
,356
,097

Standardized
Coefficients

t

Sig.

1,251
2,289
3,279
3,659

,216
,025
,002
,001

Beta
,286
,243
,453

Dependent Variable : Loyalitas

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019
Berdasarkan tabel 3 hasil pengujian
hipotesis untuk masing-masing variabel
bebas adalah sebagai berikut :
1. Hasil pengujian diperoleh untuk variabel kualitas
pelayanan menunjukkan nilai t hitung sebesar
2,289 > nilai t tabel sebesar 1,998 dengan nilai
signifikan sebesar 0,025 < nilai α sebesar 0,05.
Dengan nilai signifikan dibawah 0,05, hal ini
berarti hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima,
artinya kualitas pelayanan memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap loyalitas pemasang
iklan.
2. Hasil pengujian untuk variabel brand image
menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,279 > nilai t
tabel sebesar 1,998 dengan nilai signifikan
sebesar 0,002 < nilai α sebesar 0,05. Dengan nilai
signifikan dibawah 0,05, hal ini berarti hipotesis
H0 ditolak dan Ha diterima, artinya brand image
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
loyalitas pemasang iklan.

3.

Hasil pengujian untuk variabel harga
menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,659 >
nilai t tabel sebesar 1,998 dengan nilai
signifikan sebesar 0,001 < nilai α sebesar 0,05.
Dengan nilai signifikan dibawah 0,05, hal ini
berarti hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima,
artinya
harga memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap loyalitas pemasang iklan.

3.4.2. Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik F digunakan untuk
menunjukkan
apakah
semua
variabel
bebas (independen) yang dimasukan
dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama–sama terhadap variabel terikat
(dependen).

Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVAb

1

Model

Sum of
Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Regression

11,654

3

3,885

66,673

,000a

Residual
Total

3,671
15,324

63
66

,058
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a. Predictors: (Constant), Harga, Brand_Image, Kualitas_Pelayanan
b. Dependent Variable: Loyalitas
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019
Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan
bahwa nilai F hitung sebesar 66,673 >
nilai F tabel sebesar 3,14 dengan nilai
signifikan 0,000 < nilai α sebesar 0,05.
Dengan nilai signifikan dibawah 0,05,
hal ini berarti hipotesis Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya variabel kualitas
pelayanan, brand image, dan harga secara
simultan berpengaruh terhadap loyalitas
pemasang iklan.

3.5. Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi ditujukan untuk
mengetahui seberapa besar kemampuan model
dalam menerangkan variabel terikat. Jika
koefisien determinasi (R2) semakin besar atau
mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa
kemampuan variabel bebas (X) adalah besar
terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

,872a

,760

,749

,24138

a. Predictors: (Constant), Harga, Brand_Image, Kualitas_Pelayanan
b. Dependent Variable: Loyalitas
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019
Dari tabel 5 di atas menunjukkan hasil
perhitungan dapat diketahui bahwa koefisien
determinasi (adjusted) yang diperoleh sebesar 0,749.
Hal ini berarti bahwa kontribusi pengaruh variabel
kualitas pelayanan, brand image dan harga adalah
sebesar 74,9% terhadap loyalitas pemasang iklan
sedangkan sisanya yaitu sebesar 25,1% dipengaruhi
oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

3.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t variabel kualitas
pelayanan menunjukkan nilai t hitung sebesar
2,289 > nilai t tabel sebesar 1,998 dengan nilai
signifikan sebesar 0,025 < nilai α sebesar 0,05,
yang artinya variabel kualitas pelayanan
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap loyalitas pemasang iklan. Kualitas
pelayanan merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi loyalitas pemasang iklan.
Dimana kualitas pelayanan merupakan sebuah
pernyataan tertulis mengenai hal yang akan
dilakukan oleh pegawai Indozone untuk
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memenuhi kebutuhan Pelanggan hingga
mencapi tingkat mutu Pelanggan. Dengan
memberikan pelayanan yang baik, cepat, handal
dan konsisten tentunya akan memenuhi
kepuasan layanan kepada.
Berdasarkan hasil uji t variabel brand
image menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,279
> nilai t tabel sebesar 1,998 dengan nilai
signifikan sebesar 0,002 < nilai α sebesar 0,05,
yang artinya variabel brand image memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
loyalitas pemasang iklan. Brand image
merupakan
salah
satu
faktor
yang
mempengaruhi loyalitas pemasang iklan.
Dimana brand image merupakan sebuah
pernyataan tertulis mengenai hal yang akan
dilakukan oleh Indozone untuk dapat membuat
merek Indozone selalu melekat di benak
Pelanggan.
Berdasarkan hasil uji t variabel harga
menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,659 > nilai
t tabel sebesar 1,998 dengan nilai signifikan
sebesar 0,001 < nilai α sebesar 0,05, yang
artinya variabel harga memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap loyalitas
pemasang iklan. Harga merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi loyalitas pemasang
iklan. Dimana harga merupakan sebuah
pernyataan tertulis mengenai hal yang akan
dilakukan oleh Indozone untuk dapat
menciptakan penetapan harga yang terjangkau.
Bagaimana penetapan harga dapat diterima dan
sesuai dengan kualitas dan manfaat yang akan
diperoleh Pelanggan dan menjadi daya saing.
Hasil
pengujian
secara
simultan
menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu
kualitas pelayanan, brand image dan harga
berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas
pemasang iklan dengan F hitung sebesar 66,673 >
nilai F tabel sebesar 3,14 dengan nilai signifikan
0,000 < nilai α sebesar 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Pelanggan akan selalu
memperhatikan kualitas pelayanan, brand image dan
harga dalam hal memasang iklan.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengujian secara parsial yaitu uji t menunjukkan
bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap loyalitas
pemasang iklan di akun sosial media Instagram
Indozone.
2. Pengujian secara parsial yaitu uji t menunjukkan
bahwa variabel brand image juga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap loyalitas
pemasang iklan di akun sosial media Instagram
Indozone.
3. Pengujian secara parsial yaitu uji t menunjukkan
bahwa variabel harga juga berpengaruh positif
dan signifikan terhadap loyalitas pemasang iklan
di akun sosial media Instagram Indozone.
4. Secara simultan, variabel kualitas pelayanan,
brand image dan harga berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap loyalitas
pemasang iklan di Akun Instagram Indozone.
5. Nilai Koefisien Determinasi diperoleh R-Square
sebesar 0,749 yang menunjukkan bahwa
variabel bebas yang terdiri dari kualitas
pelayanan, brand image dan harga mampu
menunjukkan variabel terikat yaitu loyalitas
pemasang iklan sebesar 74,9% sedangkan
sisanya 25,1% dijelaskan oleh variabel-variabel
lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari
penelitian ini, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut:
1. Pelayanan yang diberikan Indozone kepada
Pelanggan sudah cukup baik. Namun, akan
lebih baik apabila pihak Indozone dapat
mengevaluasi apa-apa saja kekurangan dari
pelayanan yang ada dan melakukan
improvement
(perbaikan)
secara
berkesinambungan agar pelayanan dari
Indozone tersebut tetap bagus, bahkan jauh
lebih bagus lagi dari pelayanan yang
dirasakan sekarang oleh para Pelanggan,
seperti Indozone dapat merencanakan
penambahan untuk membuka kantor
pelayanan yang Tangible (bukti fisik atau
berwujud), agar pelayanan yang diberikan
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tidak hanya melalui media komunikasi
online saja.
2. Brand Image Indozone sudah dikenal dan
memiliki citra yang baik di kalangan
pembaca (followers), maka Indozone harus
tetap menjaga citra merek dan terus
berusaha meningkatkan kualitas konten dan
tampilan template yang eye-catching yang
ada agar merek Indozone selalu melekat
dibenak Pelanggan.
Sehingga
Akun
Instagram Indozone selalu menjadi pilihan
utama Pelanggan dan tetap setia dan loyal
memasang iklan Akun Instagram Indozone.
3. Dari sisi harga, saat ini penetapan harga
Indozone kepada Pelanggan sudah cukup
baik dan terjangkau, untuk dapat
mempertahankan loyalitas Pelanggan yang

sudah ada maka Indozone wajib tetap
melakukan
stabilisasi
harga
dengan
melakukan penetapan harga yang terjangkau
sehingga pelanggan mempunyai komitmen
mendalam dan tidak akan pernah berpikir
untuk mencoba menggunakan produk atau
jasa sejenis dari pesaing lainnya, apalagi
berpindah ke produk atau jasa pesaing.
4. Untuk penelitian selanjutnya adalah perlu
mempertimbangkan dan menambahkan
variabel lain yang juga mempengaruhi
loyalitas pemasang iklan, seperti Kepuasan,
Ikatan Emosi, Kepercayaan dan Pengalaman
Dengan Perusahaan, serta beberapa variabel
menurut para ahli yaitu promosi, physical
evidence, people dan process.
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STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN USAHA
DIGITAL PRINTING
Yenita Pebryanti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
ABSTRAK

Digital printing merupakan salah satu sub kategori dari printing komersial yang mempunyai kelebihan
pada kecepatan percetakan lembaran dokumen secara langsung melalui komputer tanpa melalui
perantara seperti film atau percetakan plat seperti yang ada pada percetakan offset konvensional.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis
apakah produk yang diteliti memiliki nilai jual, apakah SDM yang tersedia berkualitas, apakah produksi
yang dilakukan sudah sesuai, apakah badan hukum yang sesuai dan apakah bisnis ini layak untuk
dikerjakan atau tidak. Hasil analisis berdasarkan aspek pasar produk yang diteliti memiliki nilai jual,
sumber daya manusia yang dibutuhkan berkualitas, produksi yang dilakukan sudah sesuai, badan hukum
yang tepat adalah Perseroan Terbatas dan bisnis ini dinyatakan menguntungkan karena CR pada tahun
pertama sebanyak 1,72 kali, QR sebanyak 0,88 kali. Profit margin pada tahun pertama sebesar 7,52%,
ROI sebesar 14,7% dan ROE sebesar 6,5%. Payback period dinyatakan layak karena waktu yang
dibutuhkan kurang dari 5 tahun yaitu 3 tahun 5 bulan, NPV dinyatakan layak karena positif, IRR berada
di angka 29,1% (Diterima karena >10%), PI dinyatakan layak karena diatas 1 yaitu sebanyak 1,90.

ABSTRACT
Digital printing it is one of the sub categories of commercial printing had an excess of speed on the
printing sheet documents directly through a computer without going through intermediaries such as film
or printing plates such as those on conventional offset printing. This research is exploratory research
types. The purpose of this research was to analyze whether products examined had a value, whether the
available human resources quality, whether the production is performed is in compliance, whether legal
entities that are appropriate and whether the business is worthy to do or not. The results of the analysis
based on the product market aspects examined has a value, the required human resources quality,
production being performed is in compliance, the appropriate legal entity is a limited liability company
and this business stated benefit because the CR in the first year as much as 1.72 times, QR as much as
0.88 times. Profit margin in the first year of 7.52%, amounting to 14.7% ROI and ROE amounted to
6.5%. Payback period is declared feasible because it takes less than 5 years 3 years 5 months, the NPV
is declared feasible because positive, IRR is at 29.1% (> 10%) accepted because, PI stated above 1 i.e.
feasible because as much as 1.90.
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam era digital seperti sekarang ini
produk percetakan seperti spanduk masih
menjadi media yang tepat untuk promosi segala
macam hal. Terlihat dari banyaknya spanduk
yang kita temukan di jalan dan sudut-sudut kota.
Mulai dari berbagai macam usaha, informasi
publik, event, sampai media promosi bagi calon
legislatif (caleg).
Industri percetakan di Indonesia terus
mengalami pertumbuhan hingga tahun 2019 ini.
Peningkatan ini didukung oleh data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) dimana industri penerbitan
tumbuh 14,9%, industri packaging tumbuh
13,2% dan periklanan 12,1%. Peluang bisnis
percetakan cukup menjanjikan, banyak kalangan
usaha yang beralih ke dunia bisnis ini. Sejak
tahun 2010 jumlah perusahaan percetakan atau
grafika telah mencapai 35.000 lebih perusahaan.
Peningkatan ini juga didukung oleh data impor
mesin-mesin percetakan yang naik 40% di
tahun 2011 yaitu sebesar US$392 juta
dibandingkan dengan impor pada tahun 2010
yang hanya sebesar US$ 280 juta saja.
Iklim usaha yang menunjukan trend positif
ini mendorong Mitra Media Printing ikut terlibat
dalam rantai supply jasa dan barang pada sektor
industri grafika khususnya di wilayah Kota
Depok.
Untuk menjaga kelangsungan hidup dari
suatu bisnis dibutuhkan studi kelayakan bisnis.
Untuk melihat layak atau tidaknya bisnis ini dan
juga untuk melihat seberapa kuat kemampuan
untuk bersaing dengan kompetitor. Studi
kelayakan bisnis adalah kegiatan yang
mempelajari secara mendalam tentang suatu
usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam
rangka menentukan layak atau tidaknya usaha
tersebut dijalankan.
Untuk melihat layak atau tidaknya bisnis
tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap
aspek juga harus memenuhi standar nilai
tertentu. Penilaian usaha atau bisnis harus
didasarkan kepada seluruh aspek yang akan

dinilai nantinya. Maka dari itu peneliti tertarik
untuk meneliti dan mempersembahkan sebuah
penelitian dengan judul “Studi Kelayakan
Pendirian Digital Printing”
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka
penulis mengidentifikasikan beberapa masalah
yang akan dijadikan bahan penelitian
selanjutnya:
1. Apakah produk yang ditawarkan
memiliki nilai jual?
2. Apakah produksi yang dilakukan sudah
sesuai?
3. Apakah SDM yang tersedia berkualitas?
4. Apakah badan hukum yang sesuai?
5. Apakah bisnis ini menguntungkan?
6. Apakah bisnis ini layak untuk
dikerjakan?
1.3. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah produk yang
ditawarkan memiliki nilai jual.
2. Untuk mengetahui apakah produksi yang
dilakukan sudah sesuai.
3. Untuk mengetahui apakah SDM yang
tersedia berkualitas.
4. Untuk mengetahui apakah badan hukum
yang sesuai.
5. Untuk mengetahui apakah bisnis ini
menguntungkan.
6. Untuk mengetahui apakah bisnis ini
layak untuk dikerjakan.
1.4.

Manfaat Penelitian
Untuk penelitian ini penulis berharap dapat
memberikan manfaat:
1. Studi kelayakan bisnis dapat sangat
membantu para pengusaha dalam
menjalankan
usaha
baru,
mengembangkan usaha dan dapat
menganalisis usaha yang sedang
dibangun.
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2. Menambah wawasan dan kemampuan
berfikir tentang studi kelayakan bisnis.
3. Untuk mengamalkan ilmu pengetahuan
yang telah didapatkan oleh penulis serta
dipublikasikan pada kondisi yang
sebenarnya dilapangan.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Studi Kelayakan Bisnis
Studi kelayakan bisnis menurut Fahmi
(2014:1) adalah suatu kajian ilmu yang menilai
suatu pengerjaan suatu bisnis untuk dilihat layak
atau tidak layak (feasible or infeasible)
dilaksanakan dengan menempatkan ukuran –
ukuran baik secara kualitatif dan kuantitatif
yang akhirnya terangkum dalam sebuah
rekomendasi. Sedangkan menurut Subagyo
dalam Kent (2018:8) studi kelayakan bisnis
adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu
ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide
tersebut untuk dilaksanakan.
Ide bisnis memiliki bermacam-macam
bentuk, antara lain:
1. Pendirian usaha baru.
2. Pengembangan usaha yang sudah ada,
seperti merger, penambahan permodalan,
penggantian teknologi, pembukaan kantor
baru atau cabang atau perwakilan dan
sebagainya.
3. Pembelian perusahaan dengan cara akuisisi.
Tujuan dari studi kelayakan adalah
untuk mengetahui apakah suatu produk akan
mendatangkan keuntungan atau kerugian.
Dengan kata lain untuk memperkecil tingkat
resiko kerugian dan memastikan bahwa
investasi yang akan dilakukan memang
menguntungkan.
2.1.2. Industri Kreatif
Menurut
Undang-undang
Dasar
Republik Indonesia No.5 Tahun 1984 tentang
perindustrian:

1. Industri adalah kegiatan ekonomi mengolah
bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi
atau barang jadi menjadi barang dengan nilai
yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
Termasuk rancang bangun dan perekayasaan
industri.
2. Kelompok industri adalah bagian-bagian
utama kegiatan industri yakni kelompok industri
hulu atau juga disebut kelompok industri kasar,
kelompok industri hilir dan kelompok industri
kecil.
Industri kreatif merupakan sebuah
kegiatan usaha yang fokus kepada kreasi dan
inovasi. Dunia sekarang ini berada dalam era
kreatif, hal ini ditandai dengan berkembangnya
industri kreatif yang menggunakan ide dan
keterampilan individu sebagai modal utama.
Sehingga industri kreatif tidak sepenuhnya
mengandalkan modal besar dan mesin industri.
Industri kreatif di Indonesia di definisikan
sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan
kreativitas, keterampilan, serta lapangan
pekerjaan melalui suatu penciptaan dan
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu
tersebut.
2.1.3. Percetakan
Menurut Coleman dan Ramchandra
dalam Ananto (2015:2) Percetakan (printing)
adalah teknologi atau seni yang memproduksi
salinan dari sebuah image dengan sangat cepat,
seperti kata-kata atau gambar-gambar (image)
diatas kertas, kain dan permukaan-permukaan
lainnya. Setiap harinya, milyaran bahan cetak
diproduksi, termasuk buku, kalender, bulletin,
majalah, surat kabar, poster, undangan
pernikaham, perangko, kertas dinding, dan
bahan kain. Ini karena hasil percetakan dapat
dengan cepat mengkomunikasikan pemikiran
dan informasi ke jutaan orang. Percetakan
dianggap sebagai salah satu penemuan yang
paling penting dan berpengaruh di dalam sejarah
peradaban manusia.
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2.1.4. Digital Printing
Menurut Kipphan dalam Ananto
(2015:2) Digital printing adalah metode
percetakan modern dalam mencetak gambar
atau citra digital yang diolah oleh komputer ke
permukaan material atau media fisik oleh mesin
cetak (printer). Digital printing adalah sebuah
metode percetakan dari gambar berbasis digital
kemudian dapat langsung dicetak di berbagai
media dengan cara yang instan dan cepat.
Digital printing merupakan sebuah motivasi
perkembangan
dan
metode
percetakan
konvensional yang sering muncul seiring
dengan kemajuan teknologi dunia yang sudah
masuk di era global.
2.1.5. Aspek Pemasaran
1. Pemasaran
Menurut Maynard and Beckman dalam
Alma (2016:1) Marketing embracess all
business activities involved in the flow of goods
and services from physical production to
consumption. (Pemasaran berarti segala usaha
yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari
sektor produksi ke sektor konsumsi)
Sedangkan menurut Philip Kotler dalam
Sunyoto (2014:32) marketing is a social and
managerial process by which individuals and
groups obtain what they need and what through
creating, offering, and exchanging products of
value of with other. (Pemasaran adalah proses
social dan manajerial dengan nama seseorang
atau kelompok memperoleh apa yang mereka
butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan
pertukaran produk dan nilai. Pemasaran
memiliki tujuan untuk mengarahkan barangbarang dan jasa-jasa ke tangan konsumen)
2. Bauran Pemasaran
1. Strategi Produk
Pengertian Produk menurut Phillip
Kotler dalam Kasmir dan Jakfar (2016:52)
adalah Sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar
untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli,

untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat
memenuhi keinginan dan kebutuhan.
2. Strategi Harga
Langkah-langkah yang perlu ditempuh
dalam menetapkan harga yang tepat
terhadap suatu produk adalah:
a. Menentukan tujuan penetapan harga
b. Memperkirakan permintaan, biaya, dan
laba
c. Memilih strategi harga untuk membantu
menentukan harga dasar
Menyesuaikan harga dasar dengan taktik
penetapan harga.
3. Strategi Lokasi dan Distribusi
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
pemilihan dan penentuan lokasi adalah
dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Dekat dengan kawasan industri
b. Dekat dengan lokasi perkantoran
c. Dekat dengan lokasi pasar
d. Dekat dengan pusat pemerintahan
e. Dekat dengan lokasi perumahan atau
masyarakat
f. Mempertimbangkan jumlah pesaing
yang ada di suatu lokasi
g. Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan,
listrik dan lain-lain)
4. Strategi Promosi
Promosi merupakan kegiatan marketing
mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan
kegiatan yang sama pentingnya dengan
ketiga kegiatan di atas, baik produk, harga
dan lokasi/distribusi.
3.

Pasar
Pasar adalah titik pertemuan antara
permintaan dan penawaran jenis produk atau
jasa sehingga tercapai kesepakatan dalam
transaksi. Dalam konteks ini, pasar bukan hanya
diartikan sebagai pertemuan antara fisik antara
penjual dan pembeli, tetapi terjadinya deal
ketika pembeli menyetujui dan sepakat untuk
menerima harga yang ditawarkan penjual baik
yang dilakukan secara fisik melalui tatap muka,
suara (by phone), penglihatan (by code) di pasar
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modal, maupun melalui tulisan atau catatan (by
internet).
4.

Permintaan
Menurut Fahmi (2014:120) Permintaan
(demand) adalah jumlah barang yang bersedia
dibeli para pembeli pada pasar tertentu dengan
harga tertentu dan pada waktu tertentu.
Permintaan pasar pada dasarnya menunjukan
besarnya kualitas permintaan konsumen atas
produk atau jasa.
5.

Penawaran
Penawaran adalah produk yang tersedia
dan siap untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Menurut Fahmi (2014:120) hukum penawaran
menyatakan bahwa apabila harga suatu
komoditas naik maka jumlah komoditas yang
ditawarkan akan meningkat, dengan catatan
bahwa variabel-variabel yang lain tetap.
5.1.1. Penawaran
Menurut Kasmir dan Jakfar (2016:61)
Peramalan adalah proyeksi permintaan dan
penawaran terhadap produk dan jasa
perusahaan. Peramalan ini disebut juga dengan
ramalan penjualan karena mengarahkan
produksi, kapasitas, dan system penjadwalan
perusahaan, serta bertindak sebagai masukan
untuk perencanaan keuangan, pemasaran dan
personalia.
5.1.2. Peluang Pasar
Berdasarkan analisis permintaan dan
penawaran, jumlah permintaan dan jumlah
penawaran pada periode tertentu akan
mempunyai selisih (excess). Jika jumlah
permintaan lebih besar dibandingkan dengan
penawaran, disebut excess demand. Sebaliknya,
jika jumlah penawaran lebih besar dibandingkan
jumlah permintaan, disebut excess supply.
Peluang pasar muncul apabila jumlah
permintaan lebih besar disbanding jumlah
penawaran atau terjadi excess demand
2.5. Aspek Produksi dan Teknologi

2.5.1. Seleksi Produk
Seleksi produk adalah hal yang
fundamental dan mempunyai implikasi besar
terhadap fungsi operasi karena mempengaruhi
biaya peralatan, modal, desain, tata letak,
kebutuhan ruang, keahlian orang yang akan
dipekerjakan dan yang harus diberikan
pelatihan, serta bahan baku dan proses yang
digunakan.
2.5.2. Penilaian dan Penentuan Lokasi
Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik
biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi
berpengaruh besar pada laba keseluruhan
perusahaan.biaya yang dipengaruhi oleh faktor
lokasi diantaranya adalah pajak, upah, biaya
bahan baku dan sewa.
2.5.3. Proses Produksi
Di dunia usaha dikenal beberapa tipe proses
produksi.
Proses
produksi
berdasarkan
kontinuitasnya dibagi menjadi tiga tipe, yaitu :
1. Proses produksi terputus-putus
2. Proses produksi terus menerus
3.
Gabungan antara proses produksi
terputus-putus dan terus menerus
2.1.6. Aspek Sumber Daya Manusia
1. Manajemen SDM
Manajemen sumber daya manusia
(human resources management) adalah
rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan
untuk
menarik,
mengembangkan
dan
mempertahankan tenaga kerja yang efektif.
Sedangkan menurut Yoder dalam Hasibuan
(2016:11) Personnel management is the
provision of leadership and direction of people
in their working or employment relationship
(Managemen personalia adalah penyedia
kepemimpinan dan pengarahan para karyawan
dalam pekerjaan atau hubungan kerja).
2.Analisis Jabatan
Analisis jabatan merupakan suatu proses
untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai
informasi yang berhubungan dengan suatu
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jabatan. Untuk itu kita perlu mengetahui
pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus
dikerjakan, bagaimana mengerjakannya,dan
mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan

gabungan dari peningkatan-peningkatan pribadi
yang dilakukan seseorang dan perencanaan
sumber daya manusia di dalam organisasi atau
perusahaan.

3.Perencanaan SDM
Perencanaan sumber daya manusia
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan
secara sistematis untuk meramalkan atau
memperkirakan kebutuhan sumber daya
manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan.
Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang
diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai
pertimbangan antara lain rencana produksi atau
jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis atau
bidang investasi yang dijalankan.

7.Integrasi
Integrasi merupakan fungsi operatif dari
manajemen sumber daya manusia yang
berkaitan dengan penyesuaian keinginan
karyawan dengan organisasi. Bagaimana pihak
manajemen merespons tentang berbagai
keinginan para karyawan termasuk hubungan
antar karyawan dan implementasi kesepakatan
kerja bersama untuk menjembatani kedua
kepentingan dan keinginan antara karyawan di
satu pihak dan manajemen di pihak yang lain.

4.Pengadaan Tenaga Kerja
Pengadaan tenaga kerja (procurement)
merupakan upaya untuk memperoleh jumlah
dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk
memenuhi
kebutuhan
organisasi
untuk
memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.
Pengadaan tenaga kerja meliputi penarikan,
seleksi dan penempatan.

8.Pemeliharaan
Pihak manajemen harus terus berupaya
memelihara karyawannya dengan berbagai
upaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa
dihargai dalam organisasi.
Hal itu dapat dilakukan dengan
melakukan pembinaan untuk karyawan yang
tidak disiplin melalui saluran komunikasi yang
efektif. Selain itu, juga perlu memerhatikan
masalah keselamatan dan kesehatan kerja
mereka.

5.Kompensasi
Kompensasi adalah penghargaan atau
imbalan yang diterima para tenaga kerja atau
karyawan
atas
kontribusinya
dalam
mewujudkan tujuan perusahaan.
Pada umumnya kompensasi dapat
berupa kompensasi finansial dan kompensasi
non finansial. Kompensasi finansial terdiri dari
upah, gaji, komisi, bonus, dan suransi.
Kompensasi non finansial berupa rasa aman,
pengembangan diri, fleksibilitas karier, peluang
kenaikan penghasilan, simbol status, pujian dan
pengakuan,
kenyamanan
tugas,
dan
persahabatan.
6.Pengembangan
Selanjutnya pihak manajemen perlu
melaksanakan fungsi pengembangan terhadap
karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan
serta karier. Pengembangan karier merupakan

9.Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan
hubungan
kerja
bisa
disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab
yang alamiah seperti tibanya masa pensiun,
permintaan pengunduran diri karena alasan
pribadi dan pemecatan karena melakukan
kesalahan.
Program pensiun merupakan program
yang dirancang bersamaan dengan program
sumber daya manusia lainnya. Sehingga sejak
dini
karyawan
dan
manajemen
bisa
mempersiapkan diri untuk menghadapi masa
tersebut.
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2.1.7.Aspek Hukum dan Legalitas
1. Skala Usaha
Skala usaha dapat diklasifikasikan
menurut jumlah asset yang dimilikinya, yang
disebut skala usaha. Skala usaha di Indonesia
dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:
1. Usaha Mikro
2. Usaha Kecil
3. Usaha Menengah.
4. Usaha Besar.
2.Bentuk Hukum Perusahaan di Indonesia
Setelah mempertimbangkan skala usaha
yang didirikan, langkah selanjutnya adalah
menentukan bentuk hukum badan usaha yang
akan dipilih. Ada beberapa bentuk perusahaan
dari segi yuridis di Indonesia, yaitu:
1. Perusahaan Perseorangan.
2. Firma
3. Perseroan Komanditer (CV)
4. Perseroan Terbatas (PT)
5. Perusahaan Negara
6. Perusahaan Pemerintah
7. Koperasi
8. Yayasan
2.1.8. Aspek Keuangan
1.Pengertian Aspek Keuangan
Aspek keuangan merupakan aspek yang
digunakan untuk menilai keuagan perusahaan
secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya
dengan aspek lainnya, bahkan ada beberapa
pengusaha menganggap justru aspek inilah yang
penting utama untuk dianalisis karena dari aspek
ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan
dengan keuntungan perusahaan, sehingga
merupakan salah satu aspek yang sangat penting
untuk diteliti kelayakannya.
2. Sumber-sumber Dana
Perolehan dana dapat dicari dari berbagai
sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri
atau dari modal pinjaman atau keduanya.
Penggunaan kedua jenis modal baik untuk
modal investasi maupun untuk modal kerja jelas

berbeda. Dillihat dari segi sumber asalnya,
modal dibagi dua macam, yaitu:
1. Modal asing (modal pinjaman)
2. Modal sendiri
3.Arus Kas (Cashflow)
Cash flow merupakan aliran kas yang yang
ada diperusahaan dalam suatu periode tertentu.
Cash flow menggambar berapa uang yang
masuk (cash in) ke perusahaan dan jenis-jenis
pemasukan
tersebut.
Cash
flow
juga
menggambarkan jumlah uang yang keluar (cash
out) serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.
4.Kriteria Penilaian Investasi
Adapun kriteria yang biasa digunakan untuk
menentukan kelayakan suatu usaha atau
investasi adalah:
1. Payback period (PP)
Metode ini merupakan metode analisis
kelayakan investasi untuk menilai jangka waktu
(tahun) pemulihan seluruh modal yang
diinvestasikan dalam suatu proyek
2. Net Present Value (NPV)
NPV atau kas bersih sekarang merupakan
perbandingan antara PV kas bersih dan PV
investasi selama umur investasi. Selisih antara
kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan
Net Present Value.
3. Internal Rate of Return (IRR)
Internal
Rate
of
Return
adalah
pengembangan dari metode nilai sekarang
(NPV), IRR diperoleh pada saat hasil
perhitungan NPV = 0. Formula yang digunakan
adalah ekstrapolasi antara 2 nilai NPV yang
berbeda (positif dan negatif). Perlu diingat,
untuk menggunakan metode IRR, upayakan
hasil NPV baik negatif maupun positif
mendekati angka 0 (nol) karena akan
menghasilkan IRR yang akurat. Untuk
mendapatkan NPV mendekati 0, harus dengan
metode trial and error (mencoba-coba). Untuk
mendapat hasil NPV atau IRR secara akurat
dengan mudah dan cepat, lebih baik
menggunakan Microsoft Excel.
4. Profitability Index (PI)
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Indeks profitabilitas adalah rasio atau
perbandingan antara jumlah nilai sekarang arus
kas selama umur ekonomisnya dan pengurusan
awal proyek. Jumlah arus kas selama umur
ekonomis hanya memperhitungkan arus kas
pada tahun pertama hingga tahun terakhir, dan
tidak termasuk pengeluaran awal.
5. Rasio Keuangan
a.
Rasio Likuiditas
1) Current Ratio
2) Quick Ratio
b.
Leverage Ratio
1) Debt to Asset Ratio
2) Debt to Equity Ratio
c.
Activity Ratio
1) Turn Over Receivable
2) Inventory Turnover
d.
Profitability Ratio
1) Profit Margin
2) Return On Investment (ROI)
3) Return On Equity (ROE)
2.1.9.

Untuk mengolah data analisis pasar,
langkah-langkah yang diperlukan yaitu:
a. Membuat TOR (Term of Reference)
b. Membuat kuesioner
c. Mengumpulkan data
d. Mengolah data
e. Membuat laporan survey
Untuk mengetahui jumlah sampel yang
akan diberikan kuesioner, peneliti menggunakan
teknik Slovin yaitu sebuah rumus atau cara
untuk menghitung jumlah sampel minimal
apabila populasinya tidak diketahui secara pasti.
Peneliti menggunakan populasi jumlah
pemilik UMKM di kota Depok pada tahun 2017
yaitu 1.650 pelaku usaha. Adapun jumlah
sampelnya dapat dihitung sebagai berikut:

Jadi jumlah sampel yang di berikan
kuesioner oleh peneliti sebanyak 94 orang.

Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

b. Analisis Peramalan
Untuk menganalisis peramalan permintaan
dan penawaran, peneliti menggunakan metode
proyeksi trend (Kasmir dan Jakfar 2016:69).
Dengan metode statistik kuadrat terkecil (least
square method), dengan rumus:
Y = a + bX
Keterangan :
Y = Nilai variable yang dihitung untuk
diprediksi (varibel tidak bebas)
a = Perpotongan sumbu Y di a (konstanta)
b = Kelandaian garis regresi
X = Variabel bebas

METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah
penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif
adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk
menjajaki suatu obyek karena terbatasnya
pengetahuan tentang obyek tersebut.

c. Analisis Persaingan Produk
Menurut Subagyo dalam Kent (2018:49)
pemahan produk akan membantu analisis untuk
melihat posisi produk dalam persaingan. Untuk
menganalisis produk diantara para pesaingnya,
kita dapat menggunakan matrik berikut:

1. Analisis Aspek Pemasaran
a. Analisis Pasar
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perusahaan. Alat yang dapat digunakan antara
lain:
1) Periklanan
2) Promosi Penjualan

Keterangan :
Beri penilaian pada masing-masing produk,
mulai dari 10, 20, 30
10 = Buruk
20 = Cukup
30 = Baik
2. Marketing Mix
Bauran pemasaran yang digunakan oleh
peneliti terdiri dari 4P yaitu:
a. Produk (Product)
Hal yang perlu dianalisis dari unsur produk
adalah :
1) Jenis produk
2) Kualitas
3) Ciri-ciri
4) Pelayanan
5) Jaminan
b. Harga (Price)
Beberapa hal yang tidak lepas dari masalah
harga dapat diuraikan secara sederhana sebagai
berikut:
1) Harga dasar
2) Harga jual
3) Harga pesaing
4) Potongan harga
5) Sistem pembayaran
c. Tempat (Place)
Tempat dalam bauran pemasaran adalah
saluran distribusi, distributor berperan untuk
mendistribusikan produk perusahaan sehingga
sampai kepada tangan pelanggan.
d. Promosi (Promotion)
Alat promosi mana yang akan digunakan
perusahaan
untuk
menginformasikan,
mempengaruhi,
membujuk,
serta
untuk
mengingat konsumen atas produk dan

a.
Analisis Sumber Daya Manusia
Untuk mengolah data Sumber Daya
Manusia, langkah-langkah yang diperlukan
yaitu:
1. Job analysis
2. Job specification
3. Mendesain struktur organisasi
4. Job description
5. Mendesain sistem kompensasi
6. Sistem pengembangan karyawan
b.
i.

Analisis Aspek Produksi dan Teknologi
Analisis Seleksi Produk
Seleksi produk yang akan diproduksikan
perusahaan dapat dilaksanakan dengan berbagai
cara, antara lain melihat jumlah nilai dari
seluruh faktor yang berhubungan dengan produk
tersebut.
Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam seleksi produk adalah sebagai berikut:

ii. Analisis Penentuan Lokasi
Untuk penentuan lokasi produksi, penulis
menggunakan metode pemeringkatan faktor,
metode ini sangat sering digunakan karena
mecangkup faktor yang sangat luas, mulai dari
pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga
kerja.
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iii. Analisis Proses dan Kapasitas Produksi
Dalam menganalisis proses produksi ini,
penulis menggunakan metode aliran garis. Pada
proses ini, produk harus dibakukan dengan baik
dan mengalir (berpindah) dari satu operasi ke
operasi berikutnya dengan urutan yang telah
ditetapkan. Setiap operasi harus berhubungan
dan seimbangm sehingga operasi tidak
menghambat operasi berikutnya.
Untuk mengukur kapasitas produksi suatu
mesin, penulis menggunakan metode kapasitas
yang dijadikan patokan (rated capacity).
Menuruut Subagyo dalam Sari (2018:59)
Metode kapasitas yang dijadikan
patokan
adalah ukuran kapasitas dimana fasilitas tertentu
sudah digunakan secara maksimal. Rumus yang
digunakan untuk menghitung kapasitas tersebut
adalah :
Rated capacity = (kapasitas) x (pemanfaatan) x
(efisiensi)
iv. Analisis Layout dan Fasilitas
Dalam
analisis
layout,
penulis
menggunakan tata letak ruangan secara
fungsional, yang artinya pengaturan letak
fasilitas produksinya didasarkan pada fungsi
masing-masing bagian.
Dalam analisis fasiltias produksi, akan
ditentukan fasilitas apa saja yang diperlukan
dalam usaha ini. Peralatan produksi tiap-tiap
jenis produksi akan berbeda beda karena
karakteristik usaha yang berbeda. Demikian
juga, pada jenis usaha yang sama, namun pada
tingkat teknologi yang berbeda, bisa terjadi
perbedaan sebagian atau seluruh alat produksi.
Dengan demikian, modal investasi yang
diperlukan untuk alat produksi dan nilai
penyusutannya akan berlainan.
c.

Analisis Aspek Hukum

1. Analisis Legalitas Badan Usaha
Menurut Subagyo dalam Kent (2018:56)
penentuan dan pemilihan bentuk badan hukum
yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan
didirikannya perusahaan dipengaruhi oleh 5
(lima) faktor, yaitu:
a. Faktor Tujuan (Goal)
b. Faktor Kepemilikan (Ownership)
c. Faktor Permodalan (Capital)
d. Faktor Pembagian Resiko (Risk Sharing)
e. Faktor Jangka Waktu (Timely)

2. Analisis Perijinan Usaha
Untuk mendapatkan legalitas usaha, ada
beberapa
jenis
perizinan
yang
perlu
dipersiapkan sebelum suatu usaha dijalankan,
antara lain:
a. Akta Pendirian
b. Surat Keterangan Domisili Usaha
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Tanda Daftar Perusahaan
e. Tanda Daftar Usaha Perdagangan
(TDUP) dan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
3. Analisis Legalitas Merek
Prosedur pendaftaran merek:
Pengajuan formulir sesuai dengan
formulir pendaftaran merek yang telah
disediakan (4 rangkap) dan melampirkan:
1) Surat pernyataan bahwa pemohon tidak
meniru atau menggunakan merek orang lain
baik keseluruhan maupun persamaan pada
pokoknya.
2) Surat kuasa apabila pemohon menguasai
permohonan pendaftaran merek.
3) Fotokopo KTP yang dilegalkan.
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4) Fotokopi akta pendirian badan hukum yang
disahkan notaris bagi pemohon atas nama
badan hukum.
5) Fotokopi kepemilikan bersama yang
dilegalkan jika pemohon lebih dari satu
orang.
6) Fotokopi NPWP yang dilegalkan.
7) Etiket merek sebanyak 24 buah, 4 buah
ditempel pada masing-masing Form
(rangkap 4) dan 20 buah dalam amplop
ukuran paling bedar 9 x 9 dan paling kecil 2
x 2 cm.
8) Kuitansi pembayaran biaya pendaftaran
sesuai biaya yang telah ditetapkan.
d.
Analisis Aspek Keuangan
Analisis aspek keuangan meliputi uraian
sumber dana, biaya yang akan dikeluarkan
untuk menentukan hasil laba yang didapat.
Untuk analisis aspek keuangan ini, penulis
menggunakan beberapa metode, yaitu :
1. Analisis Kebutuhan Modal
2. Analisis Rasio Keuangan
a. Current Ratio

b. Quick Ratio

3.

Analisis Investasi
a. Payback Period (PP)
Menurut Subagyo dalam Kent
(2018:63) payback period adalah metode
analisis kelayakan investasi untuk
menilai jangka waktu (tahun) pemulihan
seluruh modal yang diinvestasikan
dalam suatu proyek. Ada dua jenis
model
perhitungan
yang
dapat
digunakan dalam PP (Kasmir dan Jakfar
2016: 101), yaitu :
1) Apabila Kas bersih setiap tahun
sama

Dimana kas masuk bersih = EAT
+Depresiasi
EAT = Laba bersih setelah pajak
2)
Apabila Kas tiap tahun berbeda

Jika Payback Period > umur ekonomis,
investasi ditolak
Jika Payback Period < umur ekonomis,
investasi diterima
b.

Net Present Value
Dalam
Sunyoto
(2014:19)
untuk
menghitung NPV dapat menggunakan rumus :

c. Debt to Equity Ratio

d. Profit Margin

NPV = aliran kas bersih – biaya investasi
Dengan kriteria kelayakan :
Jika NPV > 0, Investasi diterima
Jika NPV < 0, Investasi ditolak

e. Return On Investment

c. Internal Rate of Return (IRR)
Rumus untuk mencari IRR menurut Kasmir dan
Jakfar (2016: 105) adalah :

f. Return On Equity

Dimana :
i1
i2
NPV 1
NPV 2

= tingkat bunga ke 1
= tingkat bunga ke 2
= NPV 1 (Positif)
= NPV 2 (Negatif)
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Kriteria :
Jika IRR > bunga pinjaman, layak.
Jika IRR < bunga pinjaman, tidak layak
Profitability Index (PI)
Dalam Kasmir dan Jakfar (2016: 108)
Profitability Index (PI) adalah rasio aktivitas
dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih
dengan nilai sekarang pengeluaran investasi
selama umur investasi.

3.

d.

Kriteria :
Apabila PI > 1, maka proyek diterima,
Apabila PI < 1, maka proyek ditolak.

4.

kerjasama yang berkesinambungan dan
saling menguntungkan.
Mewujudkan lingkungan kerja yang
kondusif dan professional agar produktifitas
dan kinerja dapat tercapai secara optimal.
Mempersiapkan dan mengembangkan
sumber daya manusia yang professional,
berintegritas, berkualitas, handal dan
memiliki dedikasi yang tinggi demi tumbuh
kembangnya perusahaan.

4.1.3. Hasil
dan
Pemasaran

Pembahasan

Aspek

Tabel.4.1. Hasil Analisis Aspek Pasar

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.

Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan
Mitra Media Printing atau disingkat
menjadi 2M Printing adalah salah satu
perusahaan percetakan yang berdomisili di kota
Depok.
Pendirian usaha ini dikarenakan iklan
outdoor atau spanduk masih menjadi media
favorite bagi perusahaan untuk mempromosikan
usahanya, karena biaya operasional yang cukup
murah dan dapat dengan mudah menggiring
opini dari audiens. Adanya usaha ini diharapkan
dapat mengurangi tingkat pengangguran di kota
Depok.
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan percetakan papan
atas di Jabodetabek yang berskala nasional.
2.Misi Perusahaan
1. Menjaga dan meningkatkan kepuasan
pelanggan dengan memberikan kualitas
pelayanan terbaik.
2. Menjaga dan meningkatkan hubungan
komunikasi dalam menjalin kemitraan
dengan segala pihak demi tercapainya

Berdasarkan hasil penilaian tabel diatas,
maka peneliti menguraikan bahwa para
wirausahawan di kota Depok rata-rata membuat
spanduk lebih dari 5 kali selama satu bulan dan
dalam mencetak spanduk para wirausahawan
lebih memprioritaskan kualitas dari bahan
spanduk itu sendiri dibandingkan dengan harga
produk, jarak ataupun pelayanan konsumen.
Dalam menentukan harga untuk
mencetak spanduk, para wirausahawan di kota
Depok lebih memilih harga dengan kisaran
Rp.16.000/m dan para wirusahawan lebih
menyukai mencetak spanduk dengana bahan
vynil korea dibandingkan dengan vynil china,
vynil jerman ataupun satin.
Para wirausahawan rata-rata melakukan
pembayaran
dengan
cara
cash/tunai
dibandingkan dengan menggunakan kartu
debit/kredit dan transfer via M Banking.
Pendapatan para wirausahawan di kota Depok
dapat diperkirakan berjumlah diatas 7
Juta/bulan.
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Untuk
logo
perusahaan,
para
wirausahawan di kota Depok lebih tertarik
dengan logo option 1 untuk dijadikan logo
perusahaan percetakan. Berikut adalah logo
yang banyak diminati responden :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan
bahwa di tahun 2019 terdapat peluang pasar
sebesar 42.384,42 meter dan terus meningkat di
setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa
prospek usaha Digital Printing beberapa tahun
kedepan masih bagus.
4.1.5. Hasil Analisis Persaingan Produk

4.1.4. Hasil Analisis Peramalan
1. Permintaan

Dapat diuraikan dari data diatas, bahwa pada
tahun 2019 peramalan permintaan terhadap
produk percetakan seperti spanduk berada pada
angka 87.319,32 dan terus meningkat tiap
tahunnya.
2. Penawaran

Dapat diuraikan dari data diatas, bahwa pada
tahun 2019 peramalann penawaran terhadap
spanduk berada pada angka 44.934,9 dan terus
meningkat tiap tahunnya.
3. Peluang Pasar

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan
produk peneliti dengan produk Pandawa
Printing, bahwa produk peneliti mempunyai
beberapa keunggulan, diantaranya dari segi
bahan produk, harga, promosi, distribusi,
slogan, dan pelayanan. Selain itu kelemahan
yang dimiliki oleh produk peneliti berada pada
lokasi dan teknologi. Dengan demikian,
kelemahan yang dimiliki dapat di eliminasi
seminim mungkin yaitu dengan menentukan
lokasi yang lebih strategis dan penggunaan
teknologi yang lebih lengkap.
4.1.6. Hasil Analisis Marketing Mix
1. Produk
Produk yang akan ditawarkan adalah
produk digital printing, seperti spanduk
bahan Vynil Korea, China dan sticker.
Selain spanduk perusahaan ini juga
menyediakan cetak pin dan gelas mug.
2. Price (Harga)
Kami menawaran produk dengan
harga yang murah namun tetap memiliki
kualitas terbaik. Harga yang ditawarkan
bersifat variatif tegantung dari bahan
yang digunakan. Berikut adalah daftar
harga dari masing-masing produk:
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a. Spanduk :
Berkisar
15.0002
80.000/m
b. Sticker
:
Berkisar
55.0002
85.000/m
c. Pin
:
Berkisar
2.5003.800/pcs
d. Gelas Mug :
Berkisar
20.00060.000/pcs
3. Place (Tempat)
Lokasi perusahaan berada di jalan
utama kota Depok yaitu jalan raya
Sawangan. Bangunan yang digunaan
bersamaan dengan lokasi kantor,
produksi dan store.
4. Promosi
Promosi yang akan dilakukan oleh
Mitra
Media
Printing
adalah
menggunakan media cetak seperti
brosur, menggunakan media digital
seperti website dan Instagram.
4.2. Hasil dan Pembahasan Aspek Sumber
Daya Manusia
4.2.1. Job Analysis
Jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh
Mitra Media Printing :
1. Marketing
2. Administrasi
3. Keuangan
4. Kasir
5. Design
6. Operator mesin Indoor
7. Operator mesin Outdoor
8. Finishing
9. Cleaning Service
4.2.2. Job Specification

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa
untuk jenis pekerjaan seperti marketing,
administrasi, dan keuangan berada di wilayah
kerja bagian office. Sedangkan untuk kasir dan
design berada di front office dan untuk operator
mesin indoor dan outdoor serta finishing berada
di wilayah kerja bagian produksi dan untuk
cleaning service bertanggung jawab untuk
kebersihan mulai dari office, front office sampai
ruang produksi.
4.2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diatas menggunakan
struktur organisasi lini dan fungsional
4.2.4. Job Description
1. Direktur
Pekerjaan :
a. Menyusun rencana kerja karyawan.
b. Melaksanakan pengawasan dan
melakukan
analisa
terhadap
perkembangan usaha.
c. Mengambil
keputusan
dan
menjalankan perusahaan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan
d. Membuat perencanaan, strategi dan
kebijakan
yang
menyangkut
operasional usaha.
2. Marketing
Pekerjaan :
a. Merencanakan, mengadakan dan
mengontrol promosi usaha.
b. Membuat target penjualan.
3. Administrasi dan Personalia
Pekerjaan :
a. Merekap data perusahaan.
b. Melakukan arsip data.
c. Merekrut karyawan baru.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

d. Menempatkan karyawan sesuai
kemampuannya.
Keuangan
Pekerjaan :
a. Membuat
laporan
keuangan
perusahaan
b. Membayar semua gaji karyawan.
c. Menyimpan semua bukti transaksi.
d. Membuat
laporan
pajak
dan
melaporkannya.
e. Membayar tagihan perusahaan.
Kasir
Pekerjaan :
a. Bertanggung jawab atas semua
transaksi dengan pelanggan.
b. Membuat
laporan
penjualan,
pemasukan
dan
pengeluaran
perusahaan perhari dan perbulan.
Design
Pekerjaan :
a. Mendesain produk sesuai dengan
keinginan pelanggan.
b. Melayani pelanggan dengan baik.
Operator Indoor
Pekerjaan :
a. Memproduksi produk menggunakan
mesin indoor.
b. Mengganti bahan sesuai dengan
pesanan.
c. Memotong bahan sesuai dengan
keperluan.
d. Memberikan ke bagian finishing
untuk diselesaikan dan di kemas.
Operator Outdoor
Pekerjaan :
a. Memproduksi produk menggunakan
mesin outdoor.
b. Mengganti bahan sesuai dengan
pesanan.
c. Memotong bahan sesuai dengan
kebutuhan.
d. Memberikan ke bagian finishing
untuk diselesaikan dan di kemas.
Finishing
Pekerjaan :

1. Menyelesaikan produk yang sudah
selesai di produksi oleh operator.
2. Mengemas produk yang sudah
selesai untuk diambil konsumen.
10. Cleaning Service
Pekerjaan :
1. Bertanggung jawab atas kebersihan
dan kenyamanan di perusahaan
4.2.5. Kualifikasi Pekerjaan

Ada beberapa jabatan yang dilakukan
oleh 1 orang seperti administrasi yang
merangkap sebagai personalia dan cleaning
service yang merangkap sebagai finishing. Ada
beberapa
pekerjaan
seperti
marketing,
administrasi, keuangan dan design grafis yang
memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan
untuk pekerjaan lain seperti kasir, operator,
finishing dan cleaning service memiliki
kualifikasi minimal SLTA / Sederajat.
4.2.6. Rekrutmen
Proses rekrutmen yang berlaku secara umum
antara lain :
1. Membuat informasi lowongan pekerjaan
melalui media cetak atau media sosial.
2. Seleksi administrasi.
3. Pemanggilan wawancara dan tes psikotes
(untuk staff design langsung diadakan tes
mendesign spanduk)
4. Keputusan diterima atau tidak berasarkan
seleksi (pada saat ini pelamar diberi tahu
secara transparan melalui telepon / e-mail.
5. Penempatan kerja.
4.2.7. Kompensasi
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Dari beberapa faktor diatas menjadikan
wilayah Sawangan unggul dari wilayah
Bojongsari.
4.3.3. Hasil Analisis Proses Produksi

Dari data diatas dapat disimpulkan total
gaji untuk seluruh karyawan adalah sebesar
Rp.31.600.000 dan ada beberapa jabatan yang
mendapatkan tunjangan seperti
Design,
marketing, administrasi dan keuangan karena
memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi
4.3. Hasil dan Pembahasan Aspek Produksi
dan Teknologi
4.3.1. Hasil Analisis Seleksi Produk

Berdasarkan analisis diatas dapat
disimpulkan bahwa produk utama dalam seleksi
produk ini adalah spanduk. Karena dapat dilihat
pada tabel diatas, bahwa spanduk memiliki
permintaan produk, penjualan dan siklus umur
produk yang tinggi.

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa
proses pembuatan spanduk memerlukan waktu
kurang lebih 4 jam
4.3.4. Hasil Analisis Kapasitas Produksi
Dalam sehari mesin cetak mampu
mencetak 154 meter spanduk dan dalam
seminggu karyawan bekerja selama 6 hari kerja.
Kapasitas produksi perbulan dapat
dihitung sebagai berikut :
Kapasitas produksi = 154meter x 26 hari kerja
= 4.004 meter spanduk

4.3.5. Hasil Analisis Layout

4.3.2. Hasil Analisis Penentuan Lokasi
Dari layout lokasi perusahaan diatas,
dapat dilihat lokasi produksi berada di Jalan
Raya Muchtar Sawangan dan luas bangunan 4m
x 35m memiliki bangunan 2 lantai.
Berdasarkan hasil tertimbang diatas,
lokasi yang dipilih adalah di wilayah Sawangan
karena di daerah tersebut memiliki akses yang
mudah dilalui dan ketersediaan tenaga kerja
yang lebih baik. Serta biaya sewa, kemudahan
perizinan dan ketersediaan infrastruktur yang
lebih baik dari wilayah Bojongsari.

4.3.6. Hasil Analisis Fasilitas
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Dari hasil analisis fasilitas produksi
diatas di dapatkan biaya perlengkapan dan
peralatan sebesar Rp.375.960.000 dari 38
peralatan atau perlengkapan produksi. Dalam
analisis fasilitas produksi ini, peneliti
menggunakan mesin-mesin terbaik agar
menghasilkan produk terbaik pula.
4.4. Hasil dan Pembahasan Aspek Hukum
Pertimbangan badan hukum yang akan
dibentuk untuk pendirian usaha percetakan ini
adalah sebagai berikut:
1. Pendirian percetakan ini dikelola oleh 2
orang, dengan permodalan dari masingmasing dan dari pinjaman bank.
2. Skala usaha dari pendirian usaha
percetakan ini adalah skala usaha besar,
dengan modal > 500 juta.
3. Tujuan utama dari pendirian usaha
percetakan ini adalah untuk profit.
4. Resiko dan jangka waktu perijinan bersifat
terbatas.
Dari pertimbangan diatas, maka peneliti
memutuskan bahwa badan hukum yang tepat
untuk pendirian usaha percetakan ini adalah
berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan data modal kerja dan investasi
sebesar
Rp.1.823.334.000
peneliti
merencanakan akan menggunakan sumber dana
kredit
sebesar
Rp.1.000.000.000
dan
menggunakan
modal
pribadi
sebesar
Rp.900.000.000 maka total keseluruhan sumber
dana sebesar Rp.1.900.000.000,4.5.3. Harga Pokok Produksi

4.5. Hasil Analisis Aspek Keuangan
4.5.1. Rencana Penjualan

Berdasarkan beberapa tabel diatas dapat
diuraikan bahwa jumlah unit produk pada tahun
pertama adalah 90.600 produk dengan harga
pokok produk sebesar Rp.60.650 dan harga jual
Rp. 90.975 maka menghasilkan penjualan pada
tahun 1 sebesar Rp.1.761.285 dan bertambah
10% setiap tahunnya.

Berdasarkan data diatas, harga pokok
produksi pada tahun ke nol adalah sebesar
Rp.1.265.118.400 dengan persediaan akhir di
tahun ke nol sebesar Rp.168.379.600 yang di
dapat dari 20% biaya bahan baku tahun ke nol
dan persediaan akhir tahun ke nol akan
digunakan untuk persediaan awal tahun pertama
dan begitu seterusnya
4.5.4. Laporan Laba Rugi

4.5.2. Modal Kerja dan Investasi
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4.5.5. Proyeksi Neraca Awal

4.5.7. Analisis Ratio Keuangan

4.5.8. Payback Period
4.5.6. Proyeksi Cashflow

Perhitungan Payback Period :
Diketahui:
Investasi awal
: Rp.551.560.000
Cashflow 1
: Rp.156.376.150
Jadi PBP
:(Rp.551.560.000/
Rp.156.376.150) x 1 tahun = 3,52 tahun atau 3
tahun 5 bulan
PBP DITERIMA karena <5 tahun
4.5.9. Net Present Value (NPV)
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Jadi NPV dapat dikatakan LAYAK
karena NPV positif dimana berarti proyek atau
usaha dapat dilaksanakan karena NPV yang
dihasilkan lebih dari 0.

promosi mereka. Pada analisa peramalan
permintaan produk spanduk terus meningkat
setiap tahunnya dan memiliki beberapa
keunggulan dari produk pesaing, seperti bahan,
harga, promosi, distribusi, slogan dan
pelayanan. Dari segi marketing mix produk yang
dihasilkan adalah produk digital printing seperti
spanduk, sticker, gelas mug dan pin serta
melakukan promosi melalui media digital
seperti website dan Instagram.

4.5.10. Internal Rate of Return

IRR

=
25%
+
(497.235.065
/
600.043.527) x 5%
= 29.1%
Jadi, proyeksi investasi DITERIMA, karena
IRR >10%
4.5.11. Profitability Index

Jadi PI > 1 yang berarti LAYAK

SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
5.1.1. Aspek Pemasaran
Berdasarkan hasil penelitian pada aspek
pemasaran, dapat dilihat bahwa produk dari
digital printing seperti spanduk memiliki nilai
jual untuk diperjualkan. Hal ini di dukung dari
hasil analisis aspek pasar dimana para
wirausahawan di kota Depok masih banyak
yang menggunakan spanduk sebagai media

5.1.2. Aspek SDM
Dalam aspek ini dapat disimpulkan
bahwa sumber daya manusianya berkualitas.
Usaha ini membutuhkan jenis pekerjaan yang
cukup banyak, seperti marketing, administrasi,
keuangan, kasir, design, operator mesin indoor,
operator mesin outdoor, finishing dan cleaning
service. Namun ada beberapa pekerjaan yang
dirangkap oleh satu orang, seperti administrasi
yang merangkap bagian personalia dan cleaning
service yang merangkap finishing. Struktur
organisasi menggunakan struktur lini dan
fungsional dimana direktur memiliki hubungan
langsung dengan bawahannya. Kualifikasi
pekerjaan telah ditentukan sesuai dengan
deskripsi pekerjaan masing-masing dengan
penyeleksian karyawan yang harus melewati
beberapa tahapan dan perhitugan kompensasi
yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
5.1.3. Aspek Produksi dan Teknologi
Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa aspek
produksi sudah sesuai, hal ini didukung oleh
hasil analisis seleksi produk yang menentukan
produk utama dalam perusahaan yaitu spanduk.
Lokasi yang berada di wilayah sawangan
menjadi lokasi perusahaan karena wilayah
sawangan memiliki beberapa keunggulan yaitu
akses yang mudah dilalui, ketersediaan tenaga
kerja yang lebih baik serta ketersediaan
infrastruktur yang lebih baik. Proses pembuatan
spanduk menghabiskan waktu kurang lebih 4
(empat) jam dari proses design sampai finishing
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dan
kapasitas
diperhitungkan.

produksi

yang

sudah

5.1.4. Aspek Hukum
Bentuk hukum yang sesuai dengan
perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas (PT)
hal ini didasarkan analisis yang dilakukan
terhadap legalitas badan usaha dengan
pertimbangan-pertimbangan yang sesuai. Dan
beberapa perizinan usaha seperti akta pendirian,
NPWP, TDP, SITU dan SIUP serta adanya
legalitas merek yang akan memperkuat
perusahaan.
5.1.5. Aspek Keuangan
Dilihat dari aspek keuangan dapat
dikatakan bisnis ini menguntungkan, hal ini
didukung oleh hasil proyeksi laporan laba rugi,
cashflow dan neraca. Serta berdasarkan ratio
keuangan usaha ini baik untuk dilanjutkan.
Berdasarkan analisis payback period usaha ini
diterima karena kurang dari 5 tahun, net present
value dinyatakan positif, IRR diterima karena
lebih dari 10% dan PI dinyatakan layak karena
lebih dari 1.
5.1.6. Usaha ini dinyatakan layak untuk
dijalankan atau didirikan karena hasil dari aspek
pemasaran, SDM, produksi, hukum dan
keuangan menunjukan hasil yang baik atau
layak.
5.2.
Saran
Penelitian ini dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk perindustrian digital
printing dalam pengambilan keputusan dan
penetapan kebijakan.
1. Anggaran untuk riset pasar ditambah
supaya informasi tentang pasar lebih
banyak di dapat, dan pemasaran lebih tepat
sasaran.
2. Kedepan bisa menyasar ke tender proyekproyek event atau perusahaan sebagai
konsumennya. Contoh kerjasama dengan
menjadi vendor pengadaan spanduk sebuah
perusahaan.

3.

4.
5.

6.

7.

Pembagian jobdesk pekerjaan sudah tepat
dan dari sistem penggajian mungkin perlu
diadakan uang makan perhari dan bonus
untuk bagian design per design yang sudah
dia buat.
Kedepan mungkin lebih di minimalisasi
adanya pekerjaan ganda.
Menambah fitur kesejahteraan dengan
tunjangan kesehatan, thr, dll (bisa langsung
dari perusahaan ataupun kerjasama dengan
lembaga terkait semisal BPJS)
Perawatan dan pengecakan mesin secara
berkala harus dilakukan supaya kualitas
produk yang dihasilkan tidak mengalami
penurunan, kalaupun ada masalah dengan
pengecekan berkala maka kesalahan dapat
terdeteksi
dari
awal,
sehingga
meminimalisir gagal produksi akibat teknis.
Quality control
diperlukan,
supaya
memastikan produk sama dengan desain
yang di ajukan konsumen, meminimalisir
complain dan menjaga kepercayaan dan
menambah kepuasan konsumen.
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ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan tulang punggung kehidupan organisasi, keberhasilan organisasi secara
keseluruhan sangat bergantung pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Lingkungan Kerja,
Komunikasi dan Motivasi Terhadap Produktivitas Karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan penelitian berupa pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pemilihan
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Adapun sampel tersebut berjumlah 202 responden,
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 54,10% faktor-faktor produktivitas karyawan dapat dijelaskan oleh
lingkungan kerja, komunikasi dan motivasi sedangkan sisanya 45,90% dijelaskan oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel
lingkungan kerja, komunikasi dan motivasi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
produktivitas. Hasil uji t menunjukkan bahwa hanya variabel motivasi yang berpengaruh positif dan
signifikan. Variabel lingkungan kerja dan komunikasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
produktivitas karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok.
Kata Kunci: Ligkungan Kerja, Komunikasi dan Motivasi dan Produktivitas Karyawan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sumber daya manusia merupakan
salah satu kekuatan dari suksesnya
beroganisasi
atau
dalam
sebuah
perusahaan sumber daya manusia ialah
ujung tombak dari suksesnya sebuah
perusahaan. Dalam suatu sistem organisasi
pada perusahaan sangatlah penting
mengelola sumber daya manusia dengan
sebaik mungkin. Sebab kunci sukses suatu
perusahaan bukan hanya pada keunggulan
teknologi dan tersedianya dana saja, tapi
faktor manusia merupakan faktor yang
terpenting pula. Lingkungan tempat
bekerja sehari-hari juga merupakan salah
satu
faktor
yang
mempengaruhi
kenyamanan karyawan. Lingkungan yang
kondusif memberikan rasa aman dan
memungkinkan karyawan untuk bekerja
lebih optimal.
Setelah karyawan nyaman dengan
lingkungan kerjanya, salah satu yang
membuat kelancaran suatu organisasi
perusahaan ialah dengan komunikasi yang
baik antar karyawan maupun atasan.
Komunikasi yang berlangsung baik antara
pengirim pesan dan penerima pesan dapat
meminimalisirkan
kesalahpahaman
pekerjaan dan dapat membuat lancar suatu
pekerjaan.
Salah satu hal yang harus menjadi
perhatian
selain
lingkungan
dan
komunikasi adalah mengenai bagaimana
menjaga dan mengelola motivasi karyawan
dalam bekerja agar selalu fokus dan giat
pada tujuan perusahaan. Menjaga motivasi
karyawan sangatlah penting karena
motivasi
merupakan
sesuatu
yang
mendasari setiap individu untuk bertindak
dan melakukan sesuatu. Dengan motivasi

kerja yang tinggi, karyawan akan lebih giat
dalam menyelesaikan pekerjaanya.
Dari uraian latar belakang masalah di
atas, guna untuk memperoleh hasil dari
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
produktivitas karyawan dan sebagai upaya
untuk melakukan perbaikan dimasa
mendatang, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul
Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi
dan Motivasi Terhadap Produktivitas
Karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.
Apakah secara parsial lingkungan
kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap produktivitas karyawan PT
FIFGROUP Cabang Depok?
2.
Apakah secara parsial komunikasi
berpengaruh signifikan terhadap
produktivitas
karyawan
PT
FIFGROUP Cabang Depok?
3.
Apakah secara parsial motivasi
berpengaruh signifikan terhadap
produktivitas
karyawan
PT
FIFGROUP Cabang Depok?
4.
Apakah secara simultan lingkungan
kerja, komunikasi dan motivasi
berpengaruh signifikan terhadap
produktivitas
karyawan
PT
FIFGROUP Cabang Depok?
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
parsial lingkungan kerja berpengaruh
signifikan terhadap produktivitas
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2.

3.

4.

karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok?
Untuk mengetahui apakah secara
parsial komunikasi berpengaruh
signifikan terhadap produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok?
Untuk mengetahui apakah secara
parsial
motivasi
berpengaruh
signifikan terhadap produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok?
Untuk mengetahui apakah secara
simultan
lingkungan
kerja,
komunikasi
dan
motivasi
berpengaruh signifikan terhadap
produktivitas
karyawan
PT
FIFGROUP Cabang Depok
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
Sumber daya manusia merupakan
ujung tombak suksesnya suatu organisasi
dalam perusahaan. Dalam perusahaan,
tenaga kerja atau sumber daya manusia
merupakan motor dari berjalannya suatu
produksi dan aktivitas untuk menghasilkan
suatu output yang ditetapkan. Menurut
Hasibuan dalam Wijaya (2017:13)
menyatakan manajemen sumber daya
manusia adalah ilmu dan seni mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar
efektif
dan
efesien,
membantu
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan
dan masyarakat. Dalam penelitian ini
peneliti menjelaskan variabel variabel
yang mengandung unsur unsur dari sumber
daya manusia.

2.1.1. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja adalah segala
sesuatu yang ada di sekitar. menurut
Sofyan dalam Eliyanto (2018:173),
“lingkungan kerja adalah segala sesuatu
yang berada di sekitar karyawan yang
mempengaruhi dirinya dalam menjalankan
dan menyelesaikan tugas-tugas yang
diberikan
kepadanya
dalam
suatu
wilayah.” Lingkungan kerja berpengaruh
terhadap
kinerja.
Sebagaimana
dikemukakan
Nitisemito
dalam
Muhammad, Adolfina dan Lumintang
(2016:46) Lingkungan kerja merupakan
segala sesuatu yang ada disekitar para
pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya
dalam menjalankan tugas-tugas yang
dibebankan. Kondisi lingkungan kerja
yang kondusif akan mempengaruhi
pegawai lebih fokus untuk menyelesaikan
tugas-tugas yang diberikan padanya. Dapat
disimpulkan lingkungan kerja merupakan
komponen-komponen segala sesuatu yang
berada di sekitar karyawan yang dapat
mempengaruhi dirinya dalam bekerja.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
lingkungan kerja, Nitisemito (2015:184196) mengemukakan, terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi lingkungan
kerja terhadap semangat dan kegairahan
kerja yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perwarnaan
Lingkungan yang bersih
Penerangan yang cukup
Pertukaran udara
Musik yang mengalun merdu
Jaminan terhadap keamanan
Kebisingan dalam ruangan

2.1.2. Komunikasi
Para
ahli
banyak
yang
mengemukakan pendapatnya
tentang
komunikasi. Seperti yang dikemukakan
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oleh
Davis
dalam
Mangkunegara
(2017:145)
Komunikasi
adalah
pemindahan informasi dan pemahaman
dari seseorang kepada orang lain.
Sedangkan
menurut
Nitisemito
(2015:239) komunikasi diartikan sebagai
proses pemberitahuan dari suatu pihak ke
pihak lain yang dapat berupa rencanarencana, instruksi-instruksi, petunjukpetunjuk, saran-saran dan sebagainya.
Komunikasi efektif sangat amat penting
dalam
suatu
perusahaan
ataupun
organisasi, karena komunikasi yang efektif
dan baik merupakan salah satu kunci
kesuksesan suatu perusahaan. Maksud
disebut sebagai kunci kesuksesan karena
komunikasi yang baik yaitu apabila
seorang pimpinan memberikan arahan
kepada bawahan, dan bawahan sukses
menerima informasi dengan benar, maka
akan terjadi minim kesalahpahaman.
Sebaliknya
apabila
penyampaian
komunikasi atasan tidak terjalin dengan
baik
maka
akan
terjadilah
kesalahpahaman.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
Komunikasi, Mangkunegara (2017:148150) mengemukakan ada dua tinjauan
faktor yang mempengaruhi komunikasi,
yaitu:
1.

2.

Faktor dari pihak komunikator yaitu
keterampilan, sikap, pengetahuan dan
media saluran yang digunakan.
Faktor dari pihak komunikan, yaitu
keterampilan, sikap, pengetahuan dan
media saluran komunikasi.

2.1.3. Motivasi
Menurut Hasibuan dalam Sutrisno
(2017:110) Motivasi ialah mempersoalkan
bagaimana cara mendorong gairah kerja
bawahan, agar mereka mau bekerja keras
dengan memberikan semua kemampuan

dan keterampilan untuk mewujudkan
tujuan perusahaan. Sedangkan Standford
dalam
Mangkunegara
(2017:
93)
mengemukakan motivasi sebagai suatu
kondisi yang menggerakkan manusia ke
arah suatu tujuan tertentu. Motivasi
menurut
Handoko
dalam
Hartatik
(2014:161) adalah keadaan dalam pribadi
seseorang yang mendorong keinginan
individu tersebut untuk melakukakn
kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai
tujuan.
Tujuan motivasi menurut Hasibuan
dalam Hartatik (2014:162) memiliki tujuan
sebagai berikut :
1. Meningkatkan moral dan kepuasan
kerja karyawan
2. Meningkatkan produktifitas kerja
karyawan
3. Mempertahankan kestabilan karyawan
perusahaan
4. Mengefektifkan
kedisiplinan
karyawan
5. Mengefektifkan pengadaan karyawan
6. Menciptakan suasana dan hubungan
kerja yang baik
7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas,
dan partisipasi karyawan
8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan
karyawan
9. Mempertinggi rasa tanggung jawab
karyawan terhadap tugas-tugasnya
10. Meningkatkan efisiensi penggunaan
alat-alat dan bahan baku
Siagian (2015:287) menerangkan
ada salah seorang ilmuwan yang
dipandang sebagai pelopor teori motivasi.
Ilmuwan itu adalah Abraham H. Maslow.
Hasil-hasil pemikirannya tertuang dalam
bukunya yang berjudul “Motivation and
Personality”. Ia beranggapan bahwa
kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah
harus terpenuhi atau paling tidak cukup
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terpenuhi terlebih dahulu sebelum
kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih
tinggi menjadi hal yang memotivasi. Teori
motivasi yang dikembangkannya pada
tahun 40-an itu pada intinya berkisar pada
pendapat bahwa manusia mempunyai lima
tingkat atau hierarki kebutuhan, adapun
indikatornya :
1.
2.

3.
4.

5.

Kebutuhan
fisiologikal,
seperti
sandang, pangan dan papan
Kebutuhan keamanan, tidak hanya
dalam arti fisik, akan tetapi juga
mental, psikologikal dan intelektual
Kebutuhan sosial
Kebutuhan prestise yang pada
umumnya tercermin dalam berbagai
simbol-simbol status
Kebutuhan aktualisasi diri dalam arti
tersedianya kesempatan bagi seeorang
untuk mengembangkan potensi yang
terdapat dalam dirinya sehingga
berubah menjadi kemampuan nyata.

akan terlaksana secara efisien dan efektif,
sehingga ini semua akhirnya sangat
diperlukan dalam pencapaian tujuan yang
sudah ditetapkan (Sutrisno, 2017:104).
Untuk mengukur produktivitas kerja,
diperlukan suatu indikator, sebagai
berikut:
1. Kemampuan
2. Meningkatkan hasil yang dicapai
3. Semangat kerja
4. Pengembangan diri
5. Mutu
6. Efisiensi
2.2 Kerangka Konseptual

2.1.4. Produktivitas
Produktivitas kerja karyawan bagi
suatu perusahaan sangatlah penting
sebagai alat pengukur keberhasilan dalam
menjalankan usaha (Hartatik, 2014:207).
Menurut Sutrisno (2017:99) produktivitas
adalah ukuran efisiensi produktif, suatu
perbandingan antara hasil keluaran dan
masukan. Masukan sering dibatasi dengan
tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur
dalam ke-satuan fisik, bentuk dan nilai.
Sedangkan menurut Kusnendi dalam
Hartatik (2014:208) konsep produktivitas
pada dasarnya dapat dilihat dari dua
dimensi, yaitu dimensi individu dan
organisasi.
Produktivitas merupakan hal yang
sangat penting bagi para karyawan yang
ada diperusahaan. Dengan adanya
produktivitas kerja diharapkan pekerjaan

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
lingkungan kerja, komunikasi dan
motivasi tidak berpengaruh signifikan
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terhadap produktivitas karyawan PT
FIFGROUP Cabang Depok.
H1 : βi ≠ 0, berarti secara simultan
lingkungan kerja, komunikasi dan
motivasi
berpengaruh
signifikan
terhadap produktivitas karyawan PT
FIFGROUP Cabang Depok.
2. Hipotesis 2
Ho : β1 = 0,
berarti secara parsial
lingkungan kerja tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok.
H1 : β1 ≠ 0, berarti
secara
parsial
lingkungan
kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok.
3. Hipotesis 3
Ho : β2 = 0,
berarti secara parsial
komunikasi
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok.
H1 : β2 ≠ 0, berarti
secara
parsial
komunikasi berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas karyawan PT
FIFGROUP Cabang Depok.
4. Hipotesis 4
Ho : β3 = 0,
berarti secara parsial
motivasi tidak berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas karyawan PT
FIFGROUP Cabang Depok.
H1 : β3 ≠ 0, berarti
secara
parsial
motivasi
berpengaruh
signifikan
terhadap produktivitas karyawan PT
FIFGROUP Cabang Depok.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota
Depok. Berlangsung selama 3 (tiga) bulan
yang dimulai pada Bulan Mei 2019 sampai
dengan Bulan Juli 2019.
3.2. Jenis dan Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini penelitian survei.
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,
2015:12).
3.3. Populasi dan Sampel
Sugiyono
(2015:117)
mengemukakan bahwa populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh penelitian untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi
dalam penelitian ini adalah para karyawan
PT FIFGROUP Cabang Depok. Jumlah
karyawan berdasarkan informasi dari pihak
manajemen PT FIFGROUP Cabang
Depok berjumlah 202 orang.
Seperti dengan populasi, Sampel
juga banyak didefinisikan oleh banyak
ahli. Sugiyono (2015:118) mengatakan
bahwa sampel adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Guna menentukan
jumlah sampel dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan rumus pengambilan
sampel
menurut
Yamane
untuk
menentukan ukuran sampel yang identik
dengan rumus Slovin. Rumus Slovin untuk
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menentukan ukuran sampel adalah sebagai
berikut :
Dengan demikian maka jumlah sampel
yang diambil sebanyak :

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2015:193) mengatakan
terdapat
dua
hal
utama
yang
mempengaruhi
kualitas
data
hasil
penelitian, yaitu kualitas instrumen
penelitian dan kualitas pengumpulan data.
Kualitas instrumen penelitian berkenaan
dengan validitas dan reliabilitas instrumen
dan kualitas pengumpulan data berkenaan
ketepatan cara-cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data. Oleh karena itu
instrumen yang telah teruji validitas dan
reliabilitasnya,
belum
tentu
dapat
menghasilkan data yang valid dan reliabel,
apabila instrumen tersebut tidak digunakan
secara tepat dalam pengumpulan datanya.
Beberapa teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu :
1. Interview (Wawancara)
2. Kuesioner (Angket)
3. Observasi (Pengamatan)
3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan
menjawab rumusan masalah maupun
hipotesis penelitian yang dikonsepkan
sebelumnya.
Data-data
yang telah
dikumpulkan akan diolah sehingga bisa
diambil kesimpulan sesuai dengan jenis uji
yang akan digunakan nantinya. Dan pada
akhir kesimpulan itulah yang nantinya
akan diketahui bagaimana pengaruh antara
variabel independen dengan variabel
dependen yang digunakan dalam penelitian
ini. Guna menguji pengaruh beberapa
variabel independen dan dependen dapat

digunakan model
berikut

matematika

sebagai
:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b X3 + e
Keterangan :
Y
= Produktivitas
a
= Konsanta
b1..b3 = Koefisien regresi
X1
= Lingkungan kerja
X2
= Komunikasi
X3
= yaitu Motivasi
e
= Standar error
Sumber : Purnomo (2016:171)

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 dilakukan untuk mengetahui
apakah item pernyataan yang digunakan
valid dan reliabel atau tidak, seperti terlihat
pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Uji Validitas Lingkungan Kerja

Tabel 4.2. Uji Validitas Komunikasi
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Tabel 4.3. Uji Validitas Motivasi

dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
(1) uji normalitas, (2) uji multikolinieritas
dan (3) uji heteroskedastisitas. Hasilnya
penulis sampaikan di bawah ini.

Tabel 4.4. Uji Validitas Produktivitas

Semua nilai rhitung yang terdapat
dalam kolom Corrected Item Total
Correlation pada tabel-tabel di atas yaitu
>0,3 sehingga semua item pernyataan
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

Semua nilai cronbach α di atas 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

Gambar 4.1. Uji Normalitas (Grafik
Normal Probability Plot)
Pada grafik normal probability plot
di atas terlihat data menyebar disekitar
diagonal dan mengikuti arah garisnya.
Meskipun data sedikit keluar garis tetapi
kemudian data tersebut mengikuti kembali
garis
diagonalnya,
data
observasi
penelitian ini dikatakan mendekati
distribusi normal. Hal ini menunjukkan
bahwa model regresi layak digunakan
untuk
memprediksi
produktivitas
karyawan.
Tabel 4.6. Uji Multikolinieritas

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai tolerance variabel independen
yang ada di atas 0,1 serta nilai VIF
variabel independennya semua dibawah 5
yang berarti bawah tidak terjadi
multikolinieritas.
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Uji
selanjutnya
yaitu
Uji
Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada
gambar.

Grafik
Scatterplot
di
atas
memperli-hatkan
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
Standardize

Model
1

Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

14,448

4,141

LING KER

,033

,111

KOM

,255

,139

Beta

t

berganda yang dihasilkan dari penelitian
ini, sebagai berikut:
Y = 14,448 + 0,033X1 + 0,255X2 +
0,693X3
Yang berarti bahwa:
1.
Konstanta sebesar 14,448 yang
berarti jika variabel lingkungan kerja,
komunikasi dan motivasi dianggap nol
maka variabel produktivitas hanya sebesar
14,448.
2.
Koefisien
regresi
variabel
lingkungan kerja diperoleh nilai sebesar
0,033 yang berarti jika variabel lingkungan
kerja mengalami kenaikan satu-satuan
sementara variabel komunikasi dan
motivasi
diasumsikan tetap, maka
produktivitas juga akan mengalami
kenaikan sebesar 0,033 satuan.
3.
Koefisien
regresi
variabel
komunikasi diperoleh nilai sebesar 0,255
yang berarti jika variabel komunikasi
mengalami
kenaikan
satu-satuan
sementara variabel lingkungan kerja dan
motivasi
diasumsikan tetap, maka
produktivitas juga akan mengalami
kenaikan sebesar 0,255 satuan.
4.
Koefisien regresi variabel motivasi
diperoleh nilai sebesar 0,693 yang berarti
jika variabel motivasi mengalami kenaikan
satu-satuan sementara variabel lingkungan
kerja dan komunikasi diasumsikan tetap,
maka produktivitas juga akan mengalami
kenaikan sebesar 0,693 satuan.
Tabel 4.8. Hasil Uji F
ANOVAa

Sig.

3,489

,001

,030

,298

,766

,198

1,832

,072

Sum of
Model
1

,693

,121

,602

5,743

Squares

df

Square

510,124

3

170,041

398,293

63

6,322

908,418

66

Regres
sion

MOTIVASI

Mean
F

Sig

26,896 ,00b

,000

Residu

Melihat
nilai
Unstandardizet
Coefficients Beta di atas, maka dapat
ditentukan persamaan regresi linier

al
Total
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Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Fhitung yang diolah dengan
menggunakan SPSS adalah sebesar
26,896. Sementara itu nilai Ftabel yang
dilihat pada Tabel Nilai-nilai Untuk
Distribusi F adalah 2,75. Dengan demikian
maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung =
26,896 > dari Ftabel = 2,75. Ini berarti
bahwa variabel independen yang terdiri
dari lingkungan kerja, komunikasi dan
motivasi secara bersama sama berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok.
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model

1

R

,749

R Square
a

,562

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

,541

2,514

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Adjusted R Square adalah 0,541 atau
54,1%. Ini berarti bahwa variabel
independen berupa lingkungan kerja,
komunikasi dan motivasi secara bersamasama mempengaruhi variabel dependen
produktivitas
karyawan
pada
PT
FIFGROUP Cabang Depok sebesar 54,1%
sedangkan
sisanya
sebesar
45,9%
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang
tidak termasuk dalam penelitian ini,
misalnya gaya kepemimpinan, kompensasi
dan lain sebagainya.
Tabel 4.10. Hasil Uji t

Guna menentukan H0 maupun H1
yang ditolak atau diterima maka nilai
thitung di atas dapat dibandingkan dengan
nilai ttabel pada tingkat signifikasi 5% (α=
0,05). Nilai ttabel pada tingkat signifikansi

5% (α = 0,05) adalah 1,998. Dengan
membandingkan thitung dan ttabel maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.
Secara parsial lingkungan kerja
tidak berpengaruh positif dan tidak
signifikan
terhadap
produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok
karena thitung (0,298) < ttabel (1,998) serta
nilai signifikansinya di atas 0,05.
2.
Secara parsial komunikasi tidak
berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap produktivitas karyawan PT
FIFGROUP Cabang Depok karena thitung
(1,832) < ttabel (1,998) serta nilai
signifikansinya di atas 0,05.
3.
Secara
parsial
motivasi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap produktivitas karyawan PT
FIFGROUP Cabang Depok karena thitung
(5,743) > ttabel (1,998) serta nilai
signifikansinya dibawah 0,05.
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 motivasi yaitu
sebesar 0,602 yang berarti bahwa variabel
motivasi merupakan variabel yang paling
dominan
berpengaruh
terhadap
produktivitas karyawan PT FIFGROUP
Cabang Depok.
4.2. Pembahasan
Setelah melihat penjelasan pada latar
belakang diawal dimana sampai saat ini
masih ditemui kendala di PT FIFGROUP
Cabang Depok khususnya mengenai
produktivitas karyawan sehingga perlu
dilakukan penelitian diantaranya dengan
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menggunakan variabel lingkungan kerja,
komunikasi
dan
motivasi
maka
permasalahan tersebut setidaknya mulai
terjawab. Dari ketiga variabel independen
yang digunakan , terdapat satu variabel
yang paling berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas karyawan yaitu
variabel motivasi. Sedangkan variabel
independen lainnya yaitu lingkungan kerja
dan komunikasi tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok.
Tidak berpengaruhnya
variabel
lingkungan kerja dan motivasi terhadap
produktivitas karyawan PT FIFGROUP
Cabang Depok kemungkinan besar
disebabkan karena umumnya karyawan
tidak terlalu memprioritaskan atas variabel
lingkungan kerja dan komunikasi dimana
karyawan mungkin lebih memperhatikan
variabel motivasi dibandingkan variabel
lingkungan kerja dan komunikasi. Bagi
karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok,
lingkungan kerja dan komunikasi tidaklah
begitu dihiraukan. Bagi mereka jauh lebih
penting apa yang mereka dapatkan
didalam pekerjaan yaitu motivasi, yang
mencakup
upah
kerja,
keamanan,
aktualisasi diri dan sebagainya. Oleh sebab
itu motivasi merupakan variabel yang
paling
dominan
mempengaruhi
produktivitas karyawan PT FIFGROUP
Cabang Depok.
Hal ini memang paling dan sering
terjadi, dimana pada umumnya karyawan
akan tertarik terhadap adanya motivasi
yang dapat memenuhi kebutuhannya.
Karena dengan seringnya dilakukannya
peningkatan motivasi kebutuhan terhadap
karyawan, maka karyawanpun juga akan
melakukan peningkatan produktivitasnya
dalam bekerja. Dan karyawan pun akan
lebih semangat melakukan pekerjaan yang
telah diberikan guna mendapatkan sesuatu

yang telah menjadikan mereka termotivasi
khususnya pada PT FIFGROUP Cabang
depok.
Jika dibandingkan dengan berbagai
penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya, tentunya hal ini akan
lebih menguatkan penelitian-penelitian
tersebut
dimana
selain
gaya
kepemimpinan,
kompensasi,
budaya
organisasi, dan pelatihan kerja, faktor lain
yang menentukan karyawan melakukan
peningkatan
produktivitasnya
adalah
motivasi.
Disamping itu ternyata persamaan
regresi linier berganda yang dihasilkan
menunjukkan bahwa untuk variabel
lingkungan kerja angkanya yang paling
kecil. Ini menandakan jika lingkungan
kerja semakin naik atau kuat, maka
produktivitas pun anak naik pula tetapi
dengan nilai dan pengaruh paling kecil
dibandingkan variabel independennya lain
yaitu komunikasi dan motivasi.
Dalam hal ini tentu memungkinkan
karena dengan kantor PT FIFGROUP
Cabang Depok yang berpopulasi 200
karyawan dengan karakteristik usia,
pendidikan dan jabatan yang berbeda beda
pasti akan memiliki produktivitas yang
berbeda-beda. Dilihat dari jenis kelamin
dari total sampel yang diteliti sebanyak
66% karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok adalah laki-laki. Oleh karena itu
laki-laki
mendominasi
produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok.
Dimana sisanya 34% adalah perempuan
yang notabene nya adalah bagian
administrasi dan back office.
Dilihat dari usia, yang mendominasi ialah
karyawan dengan usia 21-30 tahun dimana
mencapai 66% disusul usia 31-40 tahun
sebesar 27%. Hal ini menunjukkan yang
mendominasi produktivitas karyawan ialah
karyawan dengan rentang remaja sampai
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dengan karyawan cukup dewasa. Dari sini
kita bisa lihat, dari sisi demografi
responden juga menunjukkan bahwa
karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok
mendominasi laki-laki dan berusia remaja.
Dimana perusahaan melakukan perekrutan
karyawan dengan mempertimbangkan
jenis kelamin laki-laki dan terutama fresh
graduate yang berpotensi meningkatkan
produktivitas di PT FIFGROUP Cabang
Depok, semua tergantung posisi dan
kebutuhan jabatan di perusahaan tersebut.
Apalagi jika setiap karyawan yang
melamar
termotivasi
akan
segala
keuntungan-keuntungan yang diberikan PT
FIFGROUP Cabang Depok.
Dengan melihat uraian di atas, maka
motivasi merupakan segala kebutuhan
yang
diberikan
perusahaan
untuk
karyawan.
Demi
meningkatkan
produktivitas agar karyawan terpacu
semangat dalam bekerja dan semakin giat
meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu
dalam penelitian ini motivasi merupakan
nilai yang paling berpengaruh dan paling
dominan meningkatkan produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang Depok.
Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan
perusahaan jika ingin produktivitasnya
meningkat
maka
motivasi
harus
ditingkatkan serta dioptimalkan dengan
bijaksana dan terukur.

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.

2.

3.

4.

Secara serempak lingkungan kerja,
komunikasi dan motivasi berpengaruh
signifikan terhadap produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok.
Secara parsial lingkungan kerja tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas
karyawan
PT
FIFGROUP Cabang Depok.
Secara parsial komunikasi tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas
karyawan
PT
FIFGROUP Cabang Depok.
Secara parsial motivasi berpengaruh
signifikan terhadap produktivitas
karyawan PT FIFGROUP Cabang
Depok.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas,
maka penulis dapat memberikan beberapa
saran, sebagai berikut:
1. Lingkungan kerja, selalu ditingkatkan
kebersihan, keamanan serta kenyaman
untuk membuat lingkungan yang
kondusif.
2. Komunikasi, baiknya pimpinan lebih
terbuka terhadap karyawan
3. Motivasi,
manajemen
selalu
memperhatikan dan meningkatkan
motivasi yang diberikan karyawan
sesuai
ketentuan
dan
peraturan
perusahaan
4. Terakhir perusahaan juga harus dapat
meningkatkan keharmonisan antar
karyawan maupun atasan, agar bekerja
dengan rasa nyaman dan tenang
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PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, PENGAWASAN DAN MOTIVASI
INTRINSIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN
PADA PT. ARISTEK HIGHPOLYMER
CIKARANG SELATAN BEKASI
Rubiah Fitriyanti dan Alip Fathuroji Sholeh
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
ABSTRAK
Sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuannya memiliki beberapa faktor
yang saling terikat dan berpengaruh. Sumber daya manusia sangat penting karena berperan untuk
menggerakan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh lingkungan kerja,
pengawasan dan motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan pada PT. ARISTEK HIGHPOLYMER.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory) dengan metode penelitian
berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda. Pemilihan sampel dilakukan dengan carapurposive sampling. Adapun sampel
tersebut berjumlah 65 responden, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 65,9% faktor-faktor kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh
lingkungan kerja, pengawasan dan motivasi intrinsik sedangkan sisanya 34,1% dijelaskan oleh faktor
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan
variabel lingkungan kerja, pengawasan dan motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan secara
serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan hasil analisis yaitu nilai
Fhitung (42,183) > Ftabel (2,760). Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja menunjukkan
hasil analisis thitung(2,901) dimana ttabel (1,999) maka secara parsial variabel tersebut berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. ARISTEK HIGHPOLYMER. Adapun variabel
pengawasan menunjukkan hasil analisis thitung(3,417) dimana ttabel (1,999) maka secara parsial variabel
tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. ARISTEK
HIGHPOLYMER. Dan variabel motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan pada PT. ARISTEK HIGHPOLYMER dengan nilai hasil analisis t hitung(4,608)dimana ttabel
(1,999). Variabel yang dominan mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi intrinsik.
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ABSTRACT
A company in carrying out activities to achieve its objectives has several mutually binding and
influential factors. Human resources are very important because they are responsible for moving and
ininerating other resources to achieve the company's objectives.
The purpose of this research is to know and analyze the influence of work environment, supervision
and motivation of intrinsic to the performance of employees at PT. ARISTEK HIGHPOLYMER. The
type of research used is research explanation (explanatory) with research methods in the form of
data collection using questionnaires. The data analysis Model used is a double linear regression
analysis. Sample selection is done by purposive sampling. The sample amounted to 65 respondents,
using multiple linear regression analyses.
The results of the regression test show that 65.9% of employee performance factors can be explained
by the work environment, supervision and intrinsic motivation while the remaining 34.1% are
explained by other factors that are not researched in this study. While the F-test results showed that
simultaneously the working environment variables, the intrinsic supervision and motivation to the
employees ' performance in unison have positive and significant effect on the employee's
performance with the analysis result of the value Fcount (42.183) > Ftabel (2.760). T-test results
indicate that the working environment variable shows the results of Tcount analysis (2.901) where
this (1.999) then a partial variable that positively and significantly affects the performance of
employees at PT. Aristek Highpolymer. The supervisory variables show the results of Tcount analysis
(3.417) where this (1.999) then a partial variable that positively and significantly affect the
performance of employees at PT. Aristek Highpolymer. And the intrinsic motivation variable has
positive and significant effect on the employee's performance at PT. Aristek Highpolymer with the
value of Tcount analysis (4.608) where this (1.999). The dominant variable affecting employee
performance is intrinsic motivation.

VOL 12 NO.1. TAHUN 2020-ISSN-2088-1322 | JURNAL GICI 94

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Tercapainya tujuan suatu perusahaan
ditentukan oleh kualitas komponen dan sistem
yang ada didalam perusahaan tersebut. Dimana
komponen
tersebut
saling
mengalami
keterkaitan satu dengan lainnya. Salah satu
komponen tersebut yaitu sumber daya manusia.
Sumber daya manusia merupakan komponen
paling penting dalam suatu perusahaan, karena
sumber daya manusia memiliki peran sebagai
penggerak sekaligus pengendali aktivitas
didalam perusahaan. Oleh karena itu
perusahaan dituntut untuk mengelola dan
mengoptimalkan sumber daya manusia.
Pengelolaan sumber daya manusia sendiri
untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang
handal dan mampu melaksanakan tugasnya
secara benar dan tanggung jawab yang dapat
meningkatkan efektifitas perusahaan dalam
rangka mencapai tujuan.
Di dalam pengelolaan sumber daya
manusia, apabila individu dalam perusahaan
yaitu sumber daya manusianya dapat berjalan
efektif maka perusahan juga akan berjalan
efektif. Beberapa kegiatan pengelolaan sumber
daya manusia misalnya pengadaan, pelatihan,
penilaian, perlindungan, memotivasi karyawan,
memberdayakan pegawai, peningkatan disiplin,
bimbingan, dll. Pengelolaan dan pengoptimalan
sumber daya manusia tidak lepas dari faktor
karyawan. Perusahaan harus mempunyai
karyawan-karyawan yang mempunyai kinerja
baik. Dengan kata lain kelangsungan suatu
perusahaan
ditentukan
oleh
kinerja
karyawannya. Selain itu lingkungan kerja juga
perlu
diperhatikan
oleh
perusahaan.
Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan
disini merupakan suatu kondisi pekerjaan
untuk memberikan suasana dan situasi kerja
karyawan yang nyaman bagi keberhasilan
suatu perusahaan. Kondisi lingkungan yang
buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan
jatuh
sakit,
mudah
stres,
sulit
berkonsentrasidan
menurunnya
produktivitas kerja. Sedangkan lingkungan

kerja yang baik dapat memotivasi kerja setiap
karyawan dengan lebih baik. Untuk menunjang
kinerja karyawan jauh lebih maksimal perlu
diberikan pengawasan baik lingkungan kerja
maupun bagaimana cara saat mereka bekerja agar
sesuai dengan standar operasional prosedur
(SOP) yang telah di tetapkan oleh perusahaan
agar tercapainya hasil kerja yang maksimal.
Demikian juga dengan motivasi intrinsik
dari setiap individu karyawan tidak kalah
pentingnya untuk penilaian tolak ukur kinerja
karyawan atas prestasi pencapaian kerja bisa
dilihat dari setiap tanggung jawab atas beban
pekerjaan yang diberikan kepadanya. Karena
bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang
diberikan merupakan suatu motivasi intrinsik dari
dalam diri karyawan itu sendiri yang bisa
menjadikan nilai tambah atas kinerja karyawan
tersebut. Fenomena yang terjadi PT. ARISTEK
HIGHPOLYMER adalah akibat dari kurangnya
pengawasan terhadap tingkat keterlambatan
berangkat kerja karyawan dan sistem absensi
terhadap karyawan terlambat bekerja hanya
berdasarkan hasil absensi finger print tidak
disertainya surat keterangan atau alasan kenapa
karyawan tersebut bisa terlambat datang bekerja.
Kurangnya kontrol dan pengawasan tersebut
menjadikan kurangnya motivasi dari diri setiap
individu karyawan dan dapat berpengaruh
terhadap kinerja saat karyawan bekerja dan
mengahasilkan produk / barang.
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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 lingkungan kerja,
pengawasan
dan
motivasi
intrinsik
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di
PT. ARISTEK HIGHPOLYMER?
2. Apakah secara parsial lingkungan kerja
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di
PT. ARISTEK HIGHPOLYMER?
3. Apakah
secara
parsial
pengawasan
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di
PT. ARISTEK HIGHPOLYMER?
4. Apakah secara parsial motivasi intrinsik
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di
PT. ARISTEK HIGHPOLYMER?
1.3.

Tujuan Penelitian

Melihat rumusan diatas, maka penelitian
ini memiliki beberapa tujuan, yang dapat
penulis sampaikan berikut ini:
1. Untuk mengetahui apakah secara simultan
lingkungan kerja, pengawasan dan motivasi
intrinsik berpengaruh terhadap kinerja
karyawan
di
PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial
lingkungan kerja berpengaruh terhadap
kinerja karyawan di PT. ARISTEK
HIGHPOLYMER.
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial
pengawasan berpengaruh terhadap kinerja
karyawan
di
PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.
4. Untuk mengetahui apakah secara parsial
motivasi intrinsik berpengaruh terhadap
kinerja karyawan di PT. ARISTEK
HIGHPOLYMER.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Lingkungan Kerja
Menurut Nitisemito dalam Sunyoto
(2015:38), Lingkungan kerja adalah segala
sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang
dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan
tugas-tugas
yang
dibebankan,
misalnya
kebersihan, musik,
penerangan,
danlainlain.Sedangkan
menurut
Sedarmayanti
(2017:18), Suatu kondisi lingkungan kerja
dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat
melaksanakan kegiatannya secara optimal.
Kondisi dan kualitas lingkungan kerja secara
langsung dapat berdampak pada aktivitas kerja
karyawan.kebersihan,kebisingan, keamanan, dan
hubungan dalam bekerja tidak dapat terhindar
dalam kondisi dan situasi lingkungan kerja
disekitarnya. Kondisi dan situasi tersebut
mempengaruhi
sikap
dan
perilaku
kerjakaryawan.
1.
Jenis Lingkungan Kerja
Sedarmayanti (2017:26), menyatakan
bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja
terbagi menjadi dua yaitu: lingkungan kerja fisik
dan lingkungan kerja nonfisik. Lingkungan kerja
fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang
terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat
mempengaruhi karyawan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik
dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
a. Lingkungan
yang
langsung
berhubungan dengan karyawan (seperti:
pusat kerja, kursi, meja, dansebagainya).
b. Lingkungan perantara atau lingkungan
umum ( seperti : rumah, kantor, pabrik,
sekolah, kota system jalan raya dan lainlain ).
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2. Lingkungan perantara, dapat juga disebut
lingkungan
kerja
yang
dapat
mempengaruhi kondisi manusia, misalnya:
temperatur, kelembaban, sirkulasi udara,
pencahayaan,
kebisingan,
getaran
mekanis, bau tak sedap, warna, danlainlain.Untuk dapat memperkecil pengaruh
lingkungan fisik terhadap karyawan, maka
langkah pertama adalah harus mempelajari
manusia, baik mengenai fisik dan tingkah
lakunya, kemudian digunakan sebagai
dasar memikirkan lingkungan fisik yang
sesuai.
3. Lingkungan kerja non fisik adalah semua
keadaan yang terjadi yang berkaitan
dengan hubungan kerja, baik
hubungan
dengan atasan
maupun
hubungan
sesama rekan kerja, ataupun hubungan
dengan bawahan. Lingkungan non fisik ini
juga merupakan kelompok lingkungan
kerja yang tidak bisa diabaikan.
Perusahaan
hendaknya
dapat
mencerminkan kondisi yang mendukung
kerja sama antara tingkat atasan, bawahan
maupun yang memilki status jabatan yang
sama
diperusahaan. Kondisi
yang
hendaknya diciptakan adalah suasana
kekeluargaan, komunkasi yang baik, dan
pengendalian diri.
2.1.2. Pengawasan
Pengawasan kerja secara umum dapat
didefinisikan sebagai cara suatu perusahaan
mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien,
serta jauh lebih mendukung terwujudnya visi
dan misi perusahaan.
1.
Pengertian pengawasan Pengawasan
adalah
kegiatan
penilaian
terhadap
organisasi/kegiatan dengan tujuan agar
organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan
fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi
tujuannya yang telah ditetapkan. Hadibroto
dalam fahmi (2016:128) menyatakan bahwa
pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap
organisasi/kegiatan dengan tujuan agar

organisasi/kegiatan
tersebut
melaksanakan
fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi
tujuannya yang telah ditetapkan.
Handoko (2016:359-360) berpendapat bahwa
terdapat beberapa tipe pengawasan kerja,
diantaranya :
a.

Pengawasan pendahuluan (feed forward
control)

Bentuk pengawasan prakerja ini dirancang
untuk
mengantisipasi
masalah-masalah
atau
penyimpangan dari standar atau tujuan dan
memungkinkan korelasi dibuat sebelum tahap tertentu
diselesaikan. Pendekatan pengawasan ini lebih aktif
dan agresif dengan mendeteksi masalah masalah dan
mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu
masalah terjadi.

b.

Pengawasan selama kegiatan berlangsung
(Concurren Control)

Pengawasan dilakukan selama suatu kegiatan
berlangsung. Pengawasan ini merupakan suatu proses
dimana aspek tertentu dari suatu prosedur disetujui
terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan dilanjutkan
atau menjadi semacam peralatan.Double Chek yang
lebih menjamin pelaksanaan suatu kegiatan.

c.

Pengawasan
Control)

umpan

balik

(feedback

Bentuk pengawasan ini untuk mengukur hasil-hasil
dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan,sebabsebab penyimpangan dan rencana atau standar yang
telah ditentukan, dan penemuan-penemuan ditentukan
untuk kegiatan kegiatan serupa dimasa yang akan
datang pengawasan ini bersifat historis, pengukuran
dilakukan setelah kegitan terjadi.
Ketiga bentuk pengawasan tersebut sangat
berguna bagi manajemen. Pengawasan pendahuluan
dan “berhenti- terus”, cukup memadai untuk
memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi
dan tetap dapat mencapai tujuan. Tetapi ada beberapa
faktor yang perlu dipertimbangkan disamping
kegunaan dua bentuk pengawasan itu. Pertama, biaya
keduanya mahal. Kedua, banyak kegiatan tidak
memungkinkan dirinya dimonitor secara terusmenerus. Ketiga, pengawasan yang berlebihan akan
menjadikan produktifitas berkurang. Oleh karena itu,
manajemen harus menggunakan sistem pengawasan
yang
paling
sesuai
bagi
situasi
tertentu
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Motivasi Intrisik
Motivasi intrinsik merupakan suatu
penggerak dari dalam hati seseorang untuk
melakukan atau mencapai suatu tujuan.
Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana
atau keinginan menuju kesuksesan dan
menghindari kegagalan hidup. Dengan kata
lain motivasi juga bisa dikatakan sebagai
rencana atau keinginan menuju kesuksesan
dalam kehidupan. Bicara tentang motivasi kita
mengenal motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik
bersifat intrinsik jika sifat pekerjaan itu sendiri
yang membuat seseorang termotivasi , orang
tersebut
mendapat
kepuasan
dengan
melakukan pekerjaan tersebut bukan karena
rangsangan lain seperti status ataupun uang
biasa juga dikatakan seorang melakuakan
hobinya.

kepuasan kerja karyawan dan
meningkatkan prestasi karyawan.

2.1.3.

Ada juga pendapat lain motivasi
intrinsik adalah motivasi yang muncul dan
tumbuh serta berkembang dalam diri orang
tersebut,
yang
selanjutnya
kemudian
memengaruhi dia dalam melakukan sesuatu
secara bernilai dan berarti menurut Fahmi (
2016 : 89 ). Dengan kata lain motivasi ini
bersumber dari pekerjaan yang dilaksanakan
baik karena mampu memenuhi kebutuhan atau
menyenangkan atau memungkinkan mencapai
suatu tujuan maupun karena memberikan
harapan tertentu yang positif dimasa depan.
Dalam teori X dan Y Hezberg
memandang bahwa hakikat manusia, motif dan
kebutuhannya sangat bermanfaat untuk
digunakan sebagai bahan analisis dalam
rangka mengadakan pendekatan motivasi
untuk memperagakan kepemimpinan. Hasil
penelitian
Hezberg
menemukan
dua
kesimpulan pokok :
1. Ada serangkaian kondisi ekstrinsik,
keadaan pekerjaan yang menyebabkan
rasa tidak puas bagi karyawan apabila
kondisi ini tidak baik atau tidak ada.
2. Ada serangkaian kondisi intrisik, job
konten kondisi ini apabila terdapat
dalam pekerjaan akan menimbulkan

akan

Landy
dan
Becker
membuat
pengelompokan pendekatan teori motivasi ini
menjadi 5 kategori yaitu teori kebutuhan, teori
penguatan, teori keadilan, teori harapan, dan
teori penetapan sasaran.Sementara Abraham
Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya
semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia
menunjukannya dalam 5 (lima) tingkatan yang
berbentuk piramida, orang memulai dorongan
dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan
itu dikenal dengan sebutan Hierarki Kebutuhan
Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar
sampai motif psikologis yang lebih kompleks
yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar
terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat
paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum
kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi
penentu tindakan yang penting.
2.1.4.

Kinerja Karyawan
Menurut
Mangkunegara
(2015:67)
kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Sinambela
dalam
Rivai
,Basri(2012:8)
menyatakan bahwa kinerja adalah kesediaan
seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu
kegiatan dan menyempurnakan sesuai tanggung
jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
Kinerja adalah banyaknya upaya yang
dikeluarkan individu pada pekerjaanya, menurut
Bintoro dan Daryanto dalam Robbins, (2017:1).
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
menurut mangkunegara (2015:67) ada
beberapa faktor yang mempengaruhi
pencapaian kinerja, antara lain :
a. Faktor Kemampuan
Secara psikologis, kemampuan (ability)
pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan
kemampuan reality (knowledge + Skill). Artinya,
pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ
100-120) dengan pendidikan yang memadai
untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjaka
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pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih
mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan
pada pekerjaan yang sesuai dengan
keahliannya.
b.

Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude)
seorang pegawai dalam menghadapi situasi
(situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi
yang menggerakkan diri pegawai yang terarah
untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan
kerja).
1.

Sasaran kinerja
Menurut Wibowo dalam Sinambela
(2012:41), sasaran kinerja merupakan
suatu pernyataan secara spesifik yang
menjelaskan hasil yang harus dicapai
tersebut diselesaikan, sifatnya dapat
dihitung, prestasi yang dapat diamati, dan
dapat diukur. Sebagai sasaran, suatu
kinerja
mencakup
unsur-unsur
diantaranya:
a. The
performers,
yaitu
orang
menjalankankinerja.
b. The action atau performance, yaitu
tentang tindakan atau kinerja yang
dilakukan oleh performer. A time
element, menunjukan kapan waktu
pekerjaan dilakukan.
c. An evaluation method, tentang cara
penilaian bagaimana hasil pekerjaan
dapat dicapai.
d. The place, yaitu menunjukan tempat
dimana pekerjaandilakukan.

2.

ambiguitas di seputar sistem penilaian
kinerja. Penilaian kinerja dapat pula
menjadi cara untuk membantu para
karyawan mengelola kinerja mereka.
Penilaian kinerja (performance appraisal)
adalah proses yang dipakai oleh organisasi
untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja
individu karyawan. Dalam penilaian kinerja
dinilai kontribusi karyawan kepada
organisasi selama periode waktu tertentu
Simamora (2015:338).

Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan
alat yang
berfaedah
tidak
hanya
untuk
mengevaluasi kerja para karyawan, tetapi
juga
untuk
mengembangkan
dan
memotivasi
kalangan
karyawan.
Penilaian kinerja juga dapat menjadi
sumber kerisauan dan frustasi para
manajer dan karyawan. Hal ini sering
disebabkan oleh ketidakpastian dan

Didalam organisasi modern, penilaian
kinerja merupakan mekanisme penting bagi
manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan
tujuan dan standar kinerja dan memotivasi
kinerja individu diwaktu berikutnya. Penilaian
kinerja menjadi basis bagi
keputusankeputusan yang mempengaruhi
gaji,promosi,
pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi
kepegawaian lainnya. Berbicara tentang kinerja
karyawan dan akuntabilitas. Di tengah kompetisi
global, perusahaan menuntut kinerja yang tinggi.
Penilaian kinerja pada prinsipnya mencakup
aspek kualitatif maupun kuantitatif dari
pelaksanaan pekerjaan. Penilaian kinerja
(performance appraisal) secara keseluruhan
merupakan proses yang berbeda dari evaluasi
pekerjaan (job evaluation). Penilaian kinerja
berkenaan dengan seberapa baik seseorang
melakukan pekerjaan yang ditugaskan/diberikan.
1.

Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Simamora (2015:343), ada beberapa
tujuan penting dari program penilaian kinerja yang
tidak dapat dicapai oleh metode yag lain. Tujuan
utama sistem penilaian kinerja adalah untuk
menghasilkan informasi yang akurat dan sahih
tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi.
Semakin akurat dan sah informasi yang dihasilkan
oleh sistem penilaian kinerja, semakin besar potensi
nilainnya bagi organisasi. Tujuan tersebut biasanya
dapat digolongkan ke dalan tujuan evaluasi dan tujuan
pengembangan. Dalam pendekatan evaluasi seorang
manajer menilai kinerja masa lalu seorang karyawan.
Evaluator
menggunakan
rating
deskriptif.
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2.1.5. Kerangka Konseptual
Di bawah ini adalah gambaran kerangka
konseptual yang digunakan dalam penelitian
ini.

Lingkungan Kerja
(X1)
Pengawasan (X2)
Motivasi Intrinsik
(X3)

Kinerja
Karyaw
an (Y)

METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

2.1.6. Hipotesis
1.

2.

3.

ARISTEK HIGHPOLYMER.
4. Hipotesis 4
Ho : β3 = 0, berarti secara parsial motivasi
intrinsik tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan PT. ARISTEK
HIGHPOLYMER.
H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial motivasi
intrinsik berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
karyawan
PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.

Hipotesis 1
Ho : βi = 0, dimana i = 1, 2, 3 yang
berarti secara simultan lingkungan kerja,
pengawasan dan motivasi intrinsik tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan
PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.
H1 : βi ≠ 0, dimana i = 1, 2, 3 yang
berarti secara simultan lingkungan kerja,
pengawasan dan motivasi intrinsik
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan
PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.
Hipotesis 2
Ho : β1 = 0, berarti secara parsial
lingkungan kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
PT. ARISTEK HIGHPOLYMER.
H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial
lingkungan
kerja
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
PT. ARISTEK HIGHPOLYMER.
Hipotesis 3
Ho : β2 = 0, berarti secara parsial
pengawasan
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
PT. ARISTEK HIGHPOLYMER.
H1 : β2 ≠ 0, berarti secara parsial
pengawasan berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
karyawan
PT.

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT.
ARISTEK HIGHPOLYMER pada bulan maret
2019 sampai dengan agustus 2019.
3.2.

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian asosiatifkorelasional dan
penelitian
kuantitatif.
Menurut Mulyanto dan Anna (2010:7) penelitian
asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui hubungan antara dua peristiwa
atau lebih sehingga hasilnya dapat digunakan
untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol
suatu gejala tertentu. Dan penelitian kuantitatif
merupakan suatu pendekatan penelitian yang
bersifat obyektif, menekankan pada pengujian
teori- teori melalui pengukuran variabel-variabel
penelitian dengan angka dan melakukan analisis
data dengan metode pengujian statistik
(Mulyanto
dan
Anna,
2010:23).
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3.3. Populasi dan Sampel Penelitian
3.3.1. Populasi
Banyak ahli menjelaskan pengertian
tentang populasi. Salah satunya Sugiyono
(2016:80) mengatakan bahwa:
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi
bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan
benda-benda alam yang lain. Populasi juga
bukan sekedar jumlah yang ada pada
obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi
seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki
oleh subyek atau obyek itu”.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
karyawan
produksi
PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER. Jumlah karyawan produksi
berdasarkan data absensi dari HR- GA AHP 18
Maret 2019 mencapai 180 orang.
3.3.2.

Sampel
Sejalan dengan pengertian populasi,
banyak juga ahli yang mendefinisikan
pengertian
tentang
sampel.
Sugiyono
(2016:81) 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).” Sampel
adalah sebagian dari populasi yang diteliti.Hal
ini
berarti bahwa sampel
mewakili
populasi. Guna menentukan jumlah sampel
dalam penelitian ini, penulis menggunakan
rumus pengambilan sampel menurut Taro

Yamane atau yang lebih dikenal dengan istilah
Rumus Slovin, sebagaiberikut:
N = N/Nd2+1
Keterangan:
n

=Banyaknya sampel

N

=Populasi

d2
= Presisi yang ditetapkan (dalam
penelitian ini ditetapkan sebesar 10%)
Sumber: Rakhmad dalam Unaradjan
(2013:124)
Dengan demikian maka jumlah sampel yang
diambil sebanyak:
180
N = 180/1802+1 = 64,28 ( dibulatkan
menjadi 65 responden ).
Guna
mendapatkan
sampel
yang
representatif yaitu dapat mewakili populasi
penelitian di atas, maka penulis akan
menggunakan teknik pengambilan sampel
berupa purposive sampling yaitu teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu (Sugiyono 2017:126). Oleh sebab
itu peneliti mengambil sampel hanya pada
bagian produksi, karena bagian produksi
jumlah populasinya cukup banyak dan
berkaitan langsung dengan lingkungan kerja,
pengawasan dan motivasi intrinsik serta
kinerja karyawan .
3.4.

Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpukan data sebenarnya
dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Sugiyono (2014:137) menyatakan bahwa:
“Terdapat
dua
hal
utama
yang
mempengaruhi kualitas data hasil penelitian,
yaitu
kualitas instrumen penelitian dan
kualitas
pengumpulan
data.Kualitas
instrumen
penelitian berkenaan dengan
validitas dan reliabilitas
instrumen dan
kualitas pengumpulan
data berkenaan
ketepatan cara-cara yang digunakan untuk
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mengumpulkan data. Oleh karena itu
instrumen yang telah teruji validitas dan
reliabilitasnya,
belum
tentu
dapat
menghasilkan data yang valid dan reliabel,
apabila instrumen tersebut tidak digunakan
secara tepat dalam pengumpulandatanya”.
Selanjutnya perlu penulis sampaikan bahwa
dalam melakukan penelitian ini penulis
mengumpulkan data primer yaitu data asli
yang dikumpulkan oleh periset untuk
menjawab masalah riset secara khusus
(Sunyoto, 2014:28).Juga data sekunder yaitu
data yang tidak langsung berasal dari
sumber datanya dimana biasanya data
tersebut
dikumpulkan oleh lembaga
pengumpul data dan dipublikasikan kepada
masyarakat pengguna data (Sunyoto,
2014:42).
Adapun beberapa teknik pengumpulan data
yang digunakan meliputi:
1. Kuesioner (Angket)
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.
2. Observasi (Pengamatan)
Teknik pegumpulan data lainnya yang
digunakan adalah observasi. Hal ini
dilakukan dengan cara mengamati berbagai
obyek tanpa melakukan komunikasi secara
langsung. Teknik ini penulis gunakan saat
penulis hendak mengetahui tentang perilaku
responden, proses kerja, gejala yang muncul
atas perilaku responden dan lainsebagainya.
3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk
menjawab rumusan masalah maupun hipotesis
penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda guna mengetahui sejauh mana

pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikatnya. Guna menguji pengaruh beberapa
variabel bebas yang diteliti dengan variabel
terikat dapat digunakan model matematika
dibawah ini.
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +
e
Keterangan:
Y
a

= Variabel terikat (kinerja karyawan)
= Intersep (titik potong dengan
sumbu Y)

b1...b3 = Koefisien regresi (konstanta) X1,
X2,X3
X1
X2

= Lingkungan Kerja
= Pengawasan

X3
e

= Motivasi intrinsik
= Standar error

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 dilakukan untuk mengetahui
apakah item pernyataan yang digunakan
valid dan reliabel atau tidak, seperti
terlihat pada tabel-tabel di bawah ini.
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Tabel 4.2. Uji Validitas Pengawasan

Tabel 4.1. Uji Validitas Lingkungan Kerja

Item-Total Statistics

Item-Total Statistics
Scale
Mean if
Item
Deleted

Scale
Variance if
Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

LK1

51.46

34.034

.577

.871

LK2

51.54

34.690

.560

.872

LK3

51.86

33.527

.612

.869

LK4

51.82

34.309

.510

.874

LK5

51.66

33.884

.555

.872

LK6

51.57

33.843

.540

.873

LK7

51.55

33.532

.588

.870

LK8

51.49

34.160

.556

.872

LK9

51.60

34.369

.553

.872

LK10

51.75

34.063

.527

.873

LK11

51.85

33.663

.580

.871

LK12

51.60

33.962

.584

.870

LK13

51.58

35.247

.468

.876

LK14

51.46

35.190

.467

.876

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
tentang lingkungan kerja dinyatakan valid
dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

Scale
Mean if
Item
Deleted

Scale
Variance if
Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

PN1

32.95

10.607

.418

.794

PN2

33.03

9.937

.552

.777

PN3

32.92

10.603

.425

.793

PN4

32.80

10.506

.442

.791

PN5

32.94

9.340

.672

.760

PN6

33.18

9.872

.407

.802

PN7

33.00

10.062

.520

.782

PN8

32.82

10.465

.491

.786

PN9

32.85

10.101

.585

.775

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
tentang pengawasan dinyatakan valid dan
dapat digunakan untuk uji selanjutnya.
Tabel 4.3. Uji Validitas Motivasi Intrinsik
Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

MI1

35.05

18.638

.487

.824

MI2

34.95

19.013

.467

.825

MI3

34.88

18.391

.587

.814

MI4

34.97

19.030

.421

.830

MI5

34.77

18.024

.565

.816

MI6

35.15

17.538

.631

.809

MI7

34.91

18.710

.508

.822

MI8

35.05

18.701

.515

.821

MI9

35.14

17.871

.580

.814

MI10

35.17

18.674

.494

.823
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Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
tentang motivasi intrinsik dinyatakan valid
dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.
Tabel 4.4. Uji Validitas Kinerja Karyawan
Item-Total Statistics

Scale
Mean if
Item
Deleted

Scale
Variance if
Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted

KK1

35.83

13.330

.328

.752

KK2

35.91

12.585

.502

.727

KK3

35.80

12.725

.466

.732

KK4

35.62

13.209

.409

.740

KK5

35.86

12.559

.488

.729

KK6

35.68

12.816

.488

.729

KK7

35.71

13.741

.304

.754

KK8

35.65

13.013

.448

.735

KK9

35.88

13.016

.372

.746

KK10

35.72

13.297

.411

.740

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation
diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan
tentang lingkungan kerja dinyatakan valid
dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.
Adapun hasil uji reliabilitas keempat
variabel tersebut dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Semua nilai cronbachα 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.

Tabel 4.5. Uji Reliabilitas

VARIABEL
Lingkungan
Kerja

Pengawasan
Motivasi
Intrinsik
Kinerja
Karyawan

Cronbach α Keterangan
0, 880

Reliabel

0, 804

Reliabel

0, 835

Reliabel

0, 758

Reliabel
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Uji
selanjutnya
yaitu
Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada
gambar.

Uji

Tabel 4.7. Persamaan Regresi

Unstandardi
zed
Coefficients

Standardi
zed
Coefficien
ts

Collinearity
Statistics

Model

1

(Constant
)

2,93
7

3,39
5

TOTAL_
LK

,192

,066

TOTAL_
PN

,364

TOTAL_
MI

,326

Beta

T

Sig
.

Toleran
ce

VIF

,865

,39
0

,304

2,90
1

,00
5

,487

2,05
4

,106

,326

3,41
7

,00
1

,587

1,70
4

,071

,389

4,60
8

,00
0

,748

1,33
7

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

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

B

Std.
Err
or

Y = 2,937 + 0,192X1 + 0,364X2 + 0,326X3
Yang berarti bahwa:
a.

b.

c.

Konstanta sebesar 2,937 artinya jika
Varabel lingkungan kerja, pengawasan
dan motivasi intrinsik dianggap tetap
maka nilai kinerja karyawan yang
diteliti minimal 2,937 poin.
Koefisien regresi lingkungan kerja (X1)
sebesar 0,192 artinya jika variabel
independen lain nilainya tetap dan
lingkungan kerja (X1) mengalami
kenaikan sebesar satu poin, maka
kinerja karyawan (Y) akan mengalami
peningkatan sebesar 0,192.
Koefisien regresi pengawasan (X2)
sebesar 0,364 artinya jika variabel
independen lain nilainya tetap dan
pengawasan (X2) mengalami kenaikan
sebesar satu poin, maka kinerja
karyawan (Y) akan mengalami
peningkatan sebesar 0,364.
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d.

Koefisien regresi motivasi intrinsik
(X3) sebesar 0,326 artinya jika variabel
independen lain nilainya tetap dan
motivasi intrinsik (X3) mengalami
kenaikan sebesar satu poin, maka
kinerja karyawan (Y) akan mengalami
peningkatan sebesar 0,326.
Tabel 4.8. Hasil Uji
F
ANOVAb
Model

Sum of

Df

Squares
1 Regression

Mean

F

Sig.

42.183

.000a

Square

676.473

3

225.491

Residual

326.081

61

5.346

Total

1002.554

64

Ini berarti bahwa variabel independen
berupa lingkungan kerja, pengawasan dan
motivasi intrinsik secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen kinerja
karyawan sebesar 65,9% sedangkan sisanya
sebesar 34,1% dipengaruhi oleh variabel
lainnya yang tidak termasuk dalam
penelitian ini.
Tabel 4.10. Hasil Uji t
T
Sig
VARIABE
KESIMPUL
thitun HASI
L
AN
g
L
Lingkunga
Berpengaruh
2.901 0.005
n Kerja
signifikan
Pengawasa
Berpengaruh
3.417 0.001
n
signifikan
Motivasi
Berpengaruh
4.608 0.000
Intrinsik
signifikan

Tabel 4.9. Koefisien Determinasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Fhitung yang diolah dengan menggunakan
SPSS adalah sebesar 42.183. Sementara itu
nilai Ftabel yang dilihat pada Tabel Nilai-nilai
Untuk Distribusi F adalah 2,760. Dengan
demikian maka dapat dikatakan bahwa nilai
Fhitung = 42.183 > dari Ftabel = 2,760. Ini
berarti bahwa variabel independen yang
terdiri dari lingkungan kerja, pengawasan
dan
motivasi
intrinsik
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan pada
PT. ARISTEK HIGHPOLYMER.

Mode R
l
1

Std.
R
Adjuste Error of Durbin
the
Squar d R
e
Estimate
Square
Watso
n

.821 .675 .659

2.312

1.868

a

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Adjusted R Square adalah 0,659 atau 65,9%.
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Guna menentukan H0 maupun H1 yang
ditolak atau diterima maka nilai thitung di
atas dapat dibandingkan dengan nilai t tabel
pada tingkat signifikasi 5% (
Nilai ttabel
=
0,05)
adalah
1,999.
Dengan
membandingkan thitung dan ttabel maka
dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut:
a.

b.

c.

Secara parsial lingkungan kerja
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan pada PT.
ARISTEK HIGHPOLYMER karena
thitung (2.901) > ttabel (1,999) serta nilai
signifikansinya di bawah 0,05.
Secara
parsial
pengawasan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan pada PT.
ARISTEK HIGHPOLYMER karena
thitung (3.417)
>
ttabel
(1,999)
serta
nilai
signifikansinya di atas 0,05.
Secara parsial motivasi intrinsik
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan pada PT.
ARISTEK HIGHPOLYMER karena
thitung (4.608) > ttabel (1,999) serta nilai
signifikansinya di atas 0,05.

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 motivasi intrinsik yaitu sebesar
0,389 yang berarti bahwa variabel motivasi
intrinsik merupakan variabel yang paling
dominan berpengaruh
terhadap kinerja
karyawan
pada
PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.
4.1.
Pembahasan
Sesuai dengan latar belakang yang telah
disampaikan diawal sampai saat ini masih

ditemui
kendala
di
PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER khususnya mengenai kinerja
karyawan sehingga perlu dilakukan penelitian
diantaranya dengan menggunakan variabel
lingkungan kerja, pengawasan dan motivasi
intrinsik maka permasalahan tersebut setidaknya
mulai terjawab. Berdasarkan hasil penelitian ini,
ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan
PT
ARISTEK
HIGHPOLYMER yaitu lingkungan kerja,
pengawasan dan motivasi intrinsik. Hasil
penelitian
lingkungan
kerja
menemukan
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
karyawan PT. ARISTEK HIGHPOLYMER.
Perusahaan memperhatikan lingkungan kerja
karyawannya agar karyawan tersebut dapat
bekerja dengan baik dan maksimal.

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 lingkungan kerja,
pengawasan dan motivasi intrinsik
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja karyawan PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.
2. Secara parsial lingkungan kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja karyawan PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.
3. Secara
parsial
pengawasan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja karyawan PT. ARISTEK
HIGHPOLYMER.
4. Secara parsial motivasi intrinsik
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja karyawan PT.
ARISTEK
HIGHPOLYMER.
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5.1. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas,
maka peneliti dapat memberikan beberapa
saran, sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

Berdasarkan tanggapan responden pada
varaibel
lingkungan
kerja
pada
pernyataan ketiga tentang penerangan
dengan nilai angka tafsir terkecil yaitu
sebesar 3,74 kiranya perusahaan bisa
memperhatikan
dan
menambah
penerangan ditempat yang memerlukan
ketelitian supaya jauh lebih baik.
Berdasarkan tanggapan responden pada
variabel pengawasan pada pernyataan
keenam tentang perbaikan dengan nilai
angka tafsir terkecil yaitu sebesar 3,8
kiranya perusahaan bisa memberikan
pengawasan jauh lebih baik agar bisa
meningkatkan kinerja karyawan baik
sekarang maupun dimasa depan.
Berdasarkan tanggapan responden pada
varaibel motivasi intrinsik
pada
pernyataan
kesepuluh
tentang
pengembangan dengan nilai angka tafsir
terkecil yaitu sebesar 3,72 kiranya
perusahaan bisa memberikan peluang
karier kepada karyawanya
yang
berprestasi didalam pekerjaanya dan
produktivitasnya.
Berdasarkan tanggapan responden pada
varaibel
kinerja
karyawan
pada
pernyataan kedua tentang kuantitas
dengan nilai angka tafsir terkecil yaitu
sebesar 3,83 kiranya perusahaan bisa
mengetahui
kenapa
dan
apa
penyebabnya
sehingga
kinerja
karayawan atau produkivitasnya tidak
mencapai target ataupun biaya yang
telah ditargetkan melebihi target.
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Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017)
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ABSTRAK

Tingkat persaingan bisnis saat ini kian hari semakin berat dan ketat. Strategi untuk
memenangkan pasar menjadi hal yang mutlak bagi setiap perusahaan. Tujuan perusahaan untuk
meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dapat diwujudkan dengan memaksimalkan nilai
perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan utang, likuiditas dan profitabilitas.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang diukur
dengan metode berbasis regresi berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Sehingga total
ovservasi dalam penelitian ini sebanya 51 observasi. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa
terdapat satu variabel yaitu Profitabilitas yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
Sedangkan dua variabel lainnya yaitu Kebijakan Utang dan Likuiditas menunjukkan tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama sama
Kebijakan Utang, Likuiditas dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap Nilai Perusahaan sebesar 8,6% sebagaimana
ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square sebesar 0.086, sedangkan sisanya 91,4% dipengaruhi
faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
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PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah

Pada zaman globalisasi saat ini, tentu
perkembangan nilai perusahaan dalam bidang
ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan
perusahaan pada suatu negara. Peran perusahaan
dalam bidang ekonomi adalah sebagai pelaku
pasar. Ketika sebagian perusahaan pada suatu
negara mengalami pertumbuhan yang baik,
maka itu merupakan indikator yang dapat
menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi
negara tersebut. Dalam bidang ekonomi telah
berkembangnya sistem ekonomi pasar bebas
yang membuat perusahaan - perusahaan dalam
skala besar maupun kecil berusaha untuk
mengembangkan usahanya dengan semaksimal
mungkin dan terdorong untuk meningkatkan
daya saing. Salah satu caranya dengan
mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek
Indonesia. Dengan banyaknya perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka
perusahaan memiliki rasa antusias yang besar
untuk
meningkatkan
nilai
perusahaan.
Perusahaan dikatakan tumbuh dan berkembang
jika dapat bertahan dalam kondisi ekonomi
apapun serta dapat menghasilkan laba yang
maksimal.
Menurut Meidiawati dan Mildawati (2016:2)
tujuan perusahaan sendiri dibagi menjadi dua
antara lain tujuan jangka pendek dan tujuan
jangka panjang. Tujuan jangka pendek
perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang
maksimal dengan sumber daya yang ada,
sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan
adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.
Menurut Purnama (2016:1) optimalisasi nilai
perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan
fungsi manajemen keuangan, dimana satu
keputusan keuangan yang diambil akan
mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan
berdampak pada nilai perusahaan.
Nilai perusahaan dapat mencerminkan nilai
aset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat
berharga.
Ada
beberapa
faktor
yang
mempengaruhi
nilai
perusahaan,
yaitu:

kebijakan utang, likuiditas, dan profitabilitas.
Beberapa faktor tersebut memiliki hubungan
dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang
tidak konsisten. Nilai perusahaan dapat
menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan
baiknya nilai perusahaan maka perusahaan akan
dipandang baik oleh para calon investor,
demikian pula sebaliknya
Faktor pertama yang dapat mempengaruhi
nilai perusahaan adalah kebijakan utang
Menurut Mardiyati, et al. (2012:4) kebijakan
utang merupakan kebijakan perusahaan tentang
seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan
pendanaan utang. Adapun teori
yang membahas hubungan antara pendanaan
utang dengan nilai perusahaan yaitu Trade off
Theory menjelaskan bahwa semakin tinggi
perusahaan
melakukan
pendanaan
menggunakan utang maka semakin besar pula
risiko mereka untuk mengalami kesulitan
keuangan karena membayar bunga tetap yang
terlalu besar.
Faktor kedua dapat mempengaruhi nilai
perusahaan adalah likuiditas. Likuiditas
merupakan kemampuan perusahaan untuk
membayar
kewajiban
jangka
pendek
perusahaan. Likuiditas menjadi bagian serius
pada perusahaan karena likuiditas memainkan
peranan penting dalam kesuksesan perusahaan.
Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik
maka akan dianggap memiliki kinerja yang baik
oleh investor. Hal ini akan menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya pada
perusahaan. Likuiditas dapat diukur dengan
Current Ratio, yang merupakan rasio antara aset
lancar dibagi utang lancar (Sartono, 2000:62).
Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi
nilai perusahaan adalah profitabilitas. Nilai
perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar
kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh
perusahaan.
Profitabilitas
menunjukkan
kemampuan perusahaan memperoleh laba atau
ukuran efektivitas pengelolaan manajemen
perusahaan (Wiagustini, 2010:76). Tingginya
profitabilitas
menunjukkan
efektifitas
pengelolaan manajemen perusahaan. Setelah
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memperoleh keuntungan perusahaan harus
membuat keputusan untuk mempertahankan
keuntungan
atau
membagikan
labanya
(Oladipupo, 2013). Berdasarkan latar belakang
masalah di atas, maka peneliti mengambil judul
Pengaruh Kebijakan Utang, Likuiditas, dan
Profitabilitas, Terhadap Nilai Perusahaan
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub
Sektor Makanan dan Minuman yang
Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2017).
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah kebijakan utang berpengaruh
secara parsial terhadap nilai perusahaan
manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2012-2017?
2. Apakah likuiditas berpengaruh secara
parsial terhadap nilai perusahaan
manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2012-2017?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara
parsial terhadap nilai perusahaan
manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2012-2017?
4. Apakah kebijakan utang, likuiditas, dan
profitabilitas
berpengaruh
secara
simultan terhadap nilai perusahaan yang
manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2012-2017?
1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah kebijakan
utang berpengaruh secara parsial
terhadap nilai perusahaan manufaktur
sub sektor makanan dan minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2012-2017.

2. Untuk mengetahui apakah likuiditas
berpengaruh secara parsial terhadap nilai
perusahaan manufaktur sub sektor
makanan dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas
berpengaruh secara parsial terhadap nilai
perusahaan manufaktur sub sektor
makanan dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
4. Untuk mengetahui apakah kebijakan
utang, likuiditas, dan profitabilitas
berpengaruh secara simultan terhadap
nilai perusahaan manufaktur sub sektor
makanan dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Landasan Teori

2.1.1. Pecking Order Theory
Menurut
Husnan
dan
Pudjiastuti
(2012:275) pecking order theory menjelaskan
bahwa mengapa perusahaan akan menentukan
hirarki sumber dana yang paling disukai, yang
investasinya akan dibiayai dengan dana internal
terlebih dulu yaitu laba yang ditahan, kemudian
baru diikuti oleh penerbitan utang baru, dan
akhirnya dengan penerbitan ekuitas baru. Teori
ini mendasarkan diri atas informasi asimetrik
(asymmetric information), dengan adanya
asymmetric
information
tersebut
akan
mengakibatkan
perusahaan
lebih
suka
menggunakan pendanaan internal daripada
eksternal. Penggunaan dana internal tidak
mengharuskan perusahaan mengungkapkan
informasi baru kepada pemodal sehingga dapat
menurunkan harga saham.
Secara ringkas pecking order theory tersebut
menyatakan sebagai berikut (Breasley dan
Myers (1996) dalam Husnan dan Pudjiastuti
(2012:278) adalah :
1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan
internal.
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2. Perusahaan akan berusaha menyesuaikan
rasio pembagian dividen dengan
kesempatan investasi yang dihadapi, dan
berupaya untuk tidak melakukan
perubahan pembayaran dividen yang
terlalu besar.
3. Pembayaran dividen yang cenderung
konstan dan fluktuasi laba yang
diperoleh mengakibatkan dana internal
kadang-kadang berlebih ataupun kurang
untuk investasi.
4. Apabila pendanaan eksternal diperlukan,
maka perusahaan akan menerbitkan
sekuritas yang paling aman terlebih dulu.
Penerbitan sekuritas akan dimulai dari
penerbitan obligasi, kemudian obligasi
yang dapat dikonversikan menjadi modal
sendiri, baru akhirnya menerbitkan
saham baru.
2.1.2. Trade Off Theory
Mamduh (2004) menyatakan bahwa
Trade Off Theory yaitu penghematan pajak dari
utang dengan biaya kebangkrutan. Teori ini
gabungan antara teori struktur modal
Modigiliani-Miller dengan memasukan biaya
kebangkrutan dan biaya keagenan mengindikasi
adanya trade off. Dalam kenyataanya, terdapat
hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa
menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Hal
terpenting tersebut adalah semakin tingginya
utang, akan semakin tinggi kemungkinan
kebangkrutan. Adanya fakta bahwa bunga yang
dibayarkan sebagai beban pengurang pajak
membuat utang menjadi lebih murah
dibandingkan saham biasa. Secara tidak
langsung, pemerintah membayar sebagian biaya
utang atau dengan kata lain utang memberikan
manfaat perlindungan pajak. Sebagai akibatnya,
penggunaan utang dalam jumlah yang besar
akan mengurangi pajak dan menyebabkan
semakin banyak laba operasi perusahaan yang
mengalir kepada investor.
Pendanaan melalui hutang yang tinggi
mengakibatkan masalah finansial distress. Teori
ini menyatakan bahwa perusahaan harus bisa

menyeimbangkan komposisi hutang dalam
kombinasi
struktur
modalnya
sehingga
diperoleh komposisi hutang dan saham yang
optimal dengan analisis perhitungan keuangan
yang tepat (Steven dan Lina, 2011).
2.1.3. Kebijakan Utang
Kebijakan utang adalah kebijakan yang
diambil
perusahaan
untuk
melakukan
pembiayaan melalui utang (Kieso, et al.
2007:96). Sedangkan menurut Febitasari
(2017:3) bahwa kebijakan utang merupakan
salah satu bagian penting dari kebijakan
pendanaan
perusahaan
untuk mendanai
operasinya dengan menggunakan utang
keuangan atau yang biasa disebut financial
leverage. 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. Utang
jangka pendek meliputi :
a. Utang dagang adalah semua
pinjaman yang timbul karena
pembelian barang dan atau jasa
secara kredit.
b. Wesel bayar (Notes Payable), adalah
promes tertulis dari perusahaan
untuk membayar sejumlah uang atas
perintah pihak lain pada tanggal
tertentu yang akan datang ditetapkan
(utang wesel).
c. Penghasilan yang ditangguhkan
(Deferred
revenue),
adalah
penghasilan yang sebenarnya belum
menjadi hak perusahaan. Pihak lain
telah menyerahkan uang lebih dahulu
kepada
perusahaan
sebelum
perusahaan menyerahkan barang dan
atau jasanya.
d. Kewajiban yang masih harus
dipenuhi (Accrual payable), adalah
kewajiban yang timbul karena jasa–

VOL 12 NO.1. TAHUN 2020-ISSN-2088-1322 | JURNAL GICI 113

jasa
yang
diberikan
kepada
perusahaan selama jangka waktu
tetapi
pembayarannya
belum
dilakukan (contoh: upah, bunga,
sewa, pensiun, pajak, dll).
e. Utang jangka panjang yang telah
jatuh tempo (Maturing long term
debt), adalah sebagian atau seluruh
utang jangka panjang yang menjadi
utang jangka pendek karena sudah
waktunya dilunasi.
2. Utang jangka panjang
Utang jangka panjang merupakan
kewajiban perusahaan kepada pihak lain
yang harus dipenuhi dalam jangka waktu
lebih dari satu tahun. Utang jangka
panjang meliputi :
a. Utang hipotek (Mortgage note
payable), adalah surat tanda
berutang dengan jangka waktu
pembayaran yang melebihi satu
tahun, dimana pembayarannya
dijamin dengan aset tertentu
misalnya bangunan, tanah, atau
peralatan lainnya.
b. Utang Obligasi (Bonds payable),
surat tanda berutang yang
dikeluarkan dibawah cap segel
yang
berisi
kesanggupan
membayar pokok pinjaman pada
tanggal
jatuh
tempo
dan
membayar bunganya secara
teratur pada setiap interval waktu
tertentu yang telah disepakati.
c. Wesel bayar jangka panjang
(Notes
payable-long
term),
adalah wesel bayar dimana
jangka waktu pembayarannya
melebihi jangka waktu satu tahun
atau melebihi jangka waktu
operasi normal.
2.1.2. Likuiditas
Likuiditas merupakan suatu kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
pendek. Likuiditas sangat penting bagi suatu

perusahaan dikarenakaan berkaitan dengan
mengubah aset menjadi kas. Likuiditas sering
digunakan oleh perusahaan maupun investor
untuk
mengetahui
tingkat
kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
Brigham dan Houston (2010) mengatakan
bahwa aset likuid (liquid asset) merupakan aset
yang diperdagangkan pasar aktif sehingga dapat
dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga
pasar yang berlaku, sedangkan posisi likuiditas
suatu perusahaan berkaitan dengan pertanyaan,
apakah perusahaan mampu melunasi utangnya
ketika utang tersebut jatuh tempo pada tahun
berikutnya. Rasio likuiditas (liquidity ratio)
adalah rasio yang menunjukan hubungan antara
kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan
kewajiban lancarnya. Ada beberapa rasio
likuiditas yang umum digunakan yaitu :
a) Current ratio
Rasio lancar atau current ratio
merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
membayar kewajiban jangka pendek
atau utang yang segera jatuh tempo
pada saat ditagih secara keseluruhan.
Dengan kata lain, seberapa banyak
aktiva lancar yang tersedia untuk
menutupi kewajiban jangka pendek
yang segera jatuh tempo.
b) Quick ratio
Rasio cepat atau Quick ratio
merupakan rasio yang menunjukan
kemampuan
perusahaan
dalam
memenuhi atau membayar kewajiban
atau utang lancar (utang jangka
pendek) dengan aktiva lancar tanpa
memperhitungkan nilai persediaan.
Artinya nilai persediaan kita abaikan,
dengan cara dikurangi dari nilai total
aktiva lancar.
c)
Cash Ratio
Kas Rasio atau Cash Ratio merupakan
alat yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar uang kas yang tersedia
untuk membayar utang. Ketersediaan
uang kas dapat ditunjukan dari

VOL 12 NO.1. TAHUN 2020-ISSN-2088-1322 | JURNAL GICI 114

tersedianya dana kas atau yang setara
dengan kas seperti rekening giro atau
tabungan yang ada di bank (yang
dapat ditarik setiap saat menggunakan
kartu ATM). Dapat dikatakan rasio ini
menunjukan
kemampuan
sesungguhnya bagi perusahaan untuk
membayar
utang-utang
jangka
pendeknya (Kasmir, 2015:139).
d) Rasio Perputaran Kas
Rasio perputaran kas berfungsi untuk
mengukur tingkat kecukupan modal
kerja perusahaan yang dibutuhkan
untuk
membayar
tagihan
dan
membiayai penjualan. Artinya rasio
ini digunakan untuk mengukur tingkat
ketersediaan kas untuk membayar
tagihan (utang) dan biaya-biaya yang
terkait dengan penjualan (Kasmir,
2015:140).
e) Inventory to Net Working Capital
Inventory to Net Working Capital
merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur atau membandingkan
antara jumlah persediaan yang ada
dengan modal kerja perusahaan.
Modal kerja tersebut terdiri dari
pengurangan antara aktiva lancar
dengan utang lancar (Kasmir,
2015:142).
2.1.3. Profitabilitas
Profitabilitas
merupakan
kemampuan
perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran
efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan
(Wiagustini, 2010:76). Profitabilitas perusahaan
merupakan variabel yang cukup penting karena
melalui profitabilitas akan diambil keputusan
apakah laba perusahaan didistribusikan sebagai
dividen atau ditahan untuk kepemilikan uang
tunai ataupun untuk melakukan investasi dengan
harapan
perusahaan
akan
memperoleh
keuntungan di masa yang akan datang
(Gryglewicz, 2010).
Suatu
perusahaan
untuk
dapat
melangsungkan aktivitas operasinya, haruslah

berada dalam keadaan yang menguntungkan.
Tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi
perusahaan untuk menarik modal dari luar.
Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas
yang tinggi akan diminati sahamnya oleh
investor (Mardiyati, et al. 2012:2). Investor
menginvestasikan
dananya
pada
suatu
perusahaan dengan harapan untuk mendapatan
return, baik berupa pembagian dividen maupun
capital gain.
Menurut Kasmir (2015:198) jenis-jenis rasio
profitabilitas yang dapat digunakan adalah:
a.
Profit margin on sales
Rasio ini adalah rasio paling
konservatif dimana hampir tidak
pernah diabaikan dalam dalam setiap
analisis
saham
para
trader.
Sederhananya, sebenarnya jenis rasio
profitabilitas ini untuk mengukur
sejauh mana selisih antara laba bersih
dengan penjualan yang dihasilkan.
Jika selisihnya tidak terlalu jauh,
maka itu artinya emiten mampu
menekan
biaya
atau
beban
operasionalnya, termasuk strategi
pengurangan efek beban bunga dan
pajaknya. Itu artinya semakin tinggi
nilai rasio ini akan semakin baik.
b.
Return On Invesment (ROI)
Hasil pengembalian investasi atau
dikenal Return On Invesment (ROI)
merupakan rasio yang menunjukkan
hasil (return) atas jumlah aktiva yang
digunakan dalam perusahaan. ROI juga
merupakan suatu ukuran tentang
efektivitas manajemen dalam mengelola
investasinya (Kasmir, 2015:202).
c.
Return On Equity (ROE)
Bagi investor saham, rasio laba atas
ekuitas adalah rasio yang paling
penting diamati karena inilah rasio
yang
mampu
menunjukkan
keuntungan yang sebenarnya dari
investasi yang mereka lakukan.
Karena salah satu komponen (selain
laba ditahan) dalam ekuitas adalah
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modal saham (termasuk modal dasar
dan ditempatkan & disetor) yang
merupakan nilai yang mewakili
kepemilikan investor. Lalu modal
yang
ditempatkan
dan
disetor
tersebutlah
yang
yang
sekian
persennya yang dimiliki investor.
d.
Laba per lembar saham
Laba per lembar saham atau Earning per
share adalah rasio yang menggambarkan
jumlah rupiah yang diperoleh pada
setiap lembar saham biasa . Oleh Sebab
itu
pada
umumnya
manajemen
perusahaan, pemegang saham biasa dan
juga calon pemegang saham sangat
tertarik akan earning per share.
e.
Gross Profit Margin
Syamsuddin (2009) menyatakan gross
profit margin merupakan persentase laba
kotor dibandingkan dengan sales.
Semakin besar gross profit margin
semakin
baik
keadaan
operasi
perusahaan, karena hal ini menunjukkan
bahwa harga pokok penjualan relatif
lebih rendah dibandingkan dengan sales,
demikian pula sebaliknya, semakin
rendah gross profit margin semakin
kurang baik operasi perusahaan
2.1.4. Nilai Perusahaan
Menurut Christiawan dan Tarigan (2007),
ada beberapa konsep yang menjelaskan nilai
perusahaan yaitu nilai nominal, nilai intrinsik,
nilai likuidasi, nilai buku, nilai pasar dan nilai
intrinsik. Nilai nominal adalah nilai yang
tercantum secara formal dalam anggaran dasar
perseroan. Nilai likuiditas adalah nilai jual
seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua
kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai buku
adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan
dasar konsep akuntansi. Nilai pasar adalah harga
yang terjadi dari proses tawar-menawar dipasar
saham sedangkan konsep yang paling
representatif untuk menentukan nilai suatu
perusahaan adalah konsep intrinsik. Nilai
perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini

bukan sekedar harga dari sekumpulan nilai aset,
melainkan nilai perusahaan sebagai entitas
bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan
keuntungan dikemudian hari. Memaksimalkan
nilai perusahaan sangat penting artinya bagi
suatu
perusahaan,
karena
dengan
memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga
memaksimalkan kemakmuran pemegang saham
yang merupakan tujuan perusahaan.
Rasio penilaian tersebut adalah market value
ratio yang terdiri dari 3 macam rasio yaitu :
a. Price Earning Ratio (PER)
PER adalah perbandingan antara harga
saham perusahaan dengan earning per
share dalam saham. PER adalah fungsi
dari perubahan kemampuan laba yang
diharapkan di masa yang akan datang.
Semakin besar PER, maka semakin
besar pula kemungkinan perusahaan
untuk
tumbuh
sehingga
dapat
meningkatkan nilai perusahaan.
b. Price to Book Value (PBV)
Price
to
Book
Value
(PBV)
menggambarkan seberapa besar pasar
menghargai nilai buku saham suatu
perusahaan. Makin tinggi rasio ini,
berarti pasar percaya akan prospek
perusahaan
tersebut.
PBV
juga
menunjukkan seberapa jauh suatu
perusahaan mampu menciptakan nilai
perusahaan yang relatif terhadap jumlah
modal yang diinvestasikan
c. Tobin’s Q
Salah satu alternatif yang digunakan
dalam menilai nilai perusahaan adalah
dengan menggunakan Tobin‟s Q.
Tobin‟s Q ini dikembangkan oleh
profesor James Tobin. Rasio ini
merupakan konsep yang sangat berharga
karena menunjukkan estimasi pasar
keuangan saat ini tentang nilai hasil
pengembalian dari setiap dolar investasi
tambahan. Tobin‟s Q dihitung dengan
membandingkan rasio nilai pasar saham
perusahaan dengan nilai buku ekuitas
perusahaan.
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2.2. Kerangka Konseptual
Dibawah ini adalah gambaran kerangka
konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.
Kebijakan Utang (X1)
LIkuiditas (X2)
Profitabilitas (X3)

Nilai
Perusahaan
(Y)

(X4)

2.3. Hipotesis
Sesuai dengan deskripsi teoritis serta
kerangka konseptual yang telah penulis
sampaikan di atas, maka hipotesis penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:
1. Hipotesis 1
H1: Kebijakan utang secara parsial
berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan.
2. Hipotesis 2
H2 :
Likuiditas
berpengaruh positif
perusahaan.

secara
parsial
terhadap nilai

3. Hipotesis 3
H3 : Profitabilitas
berpengaruh positif
perusahaan.

secara parsial
terhadap nilai

4. Hipotesis 4
H4 : Kebijakan utang, likuiditas dan
profitabilitas
secara
simultan
berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan
manufaktur sub sektor makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
tahun 2012 sampai dengan 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. Penggunaan metode ini
digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh kebijakan utang, likuiditas dan
profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi menurut Sugiyono (2015:80) 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. Jadi populasi bukan hanya
orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam
yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah
yang ada pada obyek atau subyek yang
dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik
atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek
itu. Populasi 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 2012 sampai dengan tahun 2017.
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. Sampel penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di BEI (Bursa Efek
Indonesia) tahun yang menerbitkan laporan
keuangan tahun 2012 sampai dengan tahun
2017. Adapun beberapa ketentuan atau kriteria
yang digunakan dalam penelitian sampel
diantaranya, yaitu :
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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 2012 sampai dengan tahun 2017.
4. Perusahaan memiliki laba positif
berturut-turut selama periode penelitian.
5. Laporan keuangan yang digunakan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.

sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 10
perusahaan.
4.1.2. Hasil 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 nilai-nilai yang ada dari setiap
variabel. Nilai maksimum merupakan nilai
terbesar diantara nilai-nilai yang ada dari setiap
variabel. Standar deviasi menggambarkan
dispersi atau variasi dari variabel-variabel
tersebut.
Table 4.1. Hasil Statistik Deskriptif

3.4.

Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, pengumpulan data
dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu
pengumpulan
data
yang
dilakukan
mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti. Penelitian ini
menggunakan data sekunder yang dikumpulkan
dengan metode studi dokumentasi berupa data
yang berhubungan dengan kebijakan utang,
likuiditas dan profitabilitas dan nilai perusahaan
yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan
di pusat informasi pasar modal

N
KEBIJAKAN
UTANG
LIKUIDITAS
PROFITABILITAS
NILAI
PERUSAHAAN
Valid N (listwise)

Max

Mean

Std.
Deviation

51

,17

1,72

,8227

,41593

51
51

1,03
,03

8,64
,40

2,5026
,1767

1,65442
,08096

51

,39

46,83

18,1336

11,94170

51

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk
mengetahui kebijakan utang, likuiditas dan
profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di BEI periode 20122017. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk
mengetahui kebijakan utang, likuiditas dan
profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di BEI periode 20122017. Populasi yang digunakan adalah
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di BEI periode 20122017 yang berjumlah 18 perusahaan.
Berdasarkan kriteria yang sudah diterapkan
dengan menggunakan metode purposive

Min

2.

Kebijakan Utang (DER)
Berdasarkan pada tabel tersebut, nilai
minimum kebijakan utang adalah 0,17
yang dicapai oleh PT. Delta Djakarta Tbk.
dan nilai maksimum adalah 1,72 yang
dicapai oleh PT. Sekar Bumi Tbk. Tabel di
atas menunjukkan bahwa standar deviasi
untuk kebijakan utang adalah 0,41593.
Nilai tersebut lebih kecil dari mean (ratarata) sebesar 0,8227. Dapat disimpulkan
bahwa simpangan data kebijakan utang
relatif baik.
Likuiditas (Current Ratio)
Likuiditas
diukur
menggunakan
Current Ratio yaitu aset lancar dibagi
dengan utang lancar, dimana untuk nilai
minimum adalah 1,03 yang dicapai oleh
PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk dan
nilai maksimum adalah 8,64 yang dicapai
oleh PT. Delta Djakarta Tbk. Tabel di atas
menunjukkan bahwa standar deviasi untuk
likuiditas adalah 1,65442. Nilai tersebut
lebih kecil dari mean (rata-rata) sebesar
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2,5026. Dapat disimpulkan bahwa
simpangan data likuiditas relatif baik.
3. Profitabilitas (ROE)
Profitabilitas diukur menggunakan
ROE yaitu laba bersih setelah pajak
dibagi dengan total ekuitas yang dimana
untuk nilai minimum adalah 0,03 yang
dicapai oleh PT. Sekar Bumi Tbk. dan
nilai maksimum adalah 0,40 yang
dicapai oleh PT. Delta Djakarta Tbk.
Tabel di atas menunjukkan bahwa
standar deviasi untuk profitabilitas
adalah 0,08096. Nilai tersebut lebih kecil
dari mean (rata-rata) sebesar 0,1767.
Dapat disimpulkan bahwa simpangan
data profitabilitas relatif baik.
4. Nilai perusahaan (PER)
Nilai
perusahaan
diukur
menggunakan PER yaitu harga per
lembar saham dibagi dengan laba per
lembar saham yang dimana untuk nilai
minimum adalah 0,39 yang dicapai oleh
PT. Delta Djakarta Tbk. dan nilai
maksimum adalah 46,83 yang dicapai
oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Tabel di atas menunjukkan bahwa
standar deviasi untuk nilai perusahaan
adalah 11,94170. Nilai tersebut lebih
kecil dari mean (rata-rata) sebesar
18,1336. Dapat disimpulkan bahwa
simpangan data nilai perusahaan relatif
baik.
4.1.3. Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian regresi linier
berganda terhadap hipotesis penelitian, maka
terlebih dahulu perlu dilakukan suatu
pengkajian untuk mengetahui ada tidaknya
pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik.
1. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah data distribusi normal atau tidak
dalam penelitian ini, uji normalitas
yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji
statistik One-Sample KolmogorovSmirnov (K-S).

Table 4. 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal
Parametersa,b
Most Extreme
Differences

Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

Unstandardized
Residual
51
,0000000
11,07070038

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

,093
,093
-,044
,093
,200c,d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari Tabel 4.2 diatas nilai
Kolmogorov Z sebesar 0,093 dan untuk
Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200 yang
berarti lebih hesar dari nilai a (0,05),
sehingga disimpulkan bahwa hasil dari
uji normalitas menunjukan bahwa nilai
residual berdistribusi normal dan
memenuhi asumsi normalitas.
2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk
mengetahui apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari
residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lainnya
Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Pada diagram scatterplot di atas
menunjukkan
bahwa
titik-titik
menyebar secara acak dan tidak
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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. Hasil Uji Multikolinearitas
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 > 0,1
maka tidak terjadi multikolinieritas
(Ghozali, 2013).
Table 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

Model
1

(Constant)
KEBIJAKAN
UTANG
LIKUIDITAS
PROFITABILITAS

Model

R

1

,375a

R
Square

Adjusted
R
Square

,141

,086

Model Summary
a.
b.

Std.
Error of
the
Estimate
11,41856

DurbinWatson
,846

b

Predictors: (Constant), PROFITABILITAS,
KEBIJAKANUTANG, LIKUIDITAS
Dependent Variable: NILAIPERUSAHAAN

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data
diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai DW pada output data di atas yaitu sebesar
0,846 berada di antara -2 dan 2. Maka
dapat disimpulkan model regresi yang
digunakan bebas dari gangguan
autokorelasi.
4.1.4. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier berganda adalah
metode yang digunakan untuk menguji
pengaruh dua atau Iebih variabel independen
terhadap variabel dependen.
Table 4.5. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficientsa

,452
,386
,754

Unstandardized
Coefficients

2,214
2,592
1,326

Model

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. Hasil 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 :
Table 4.4. Hasil Uji Autokorelasi

25,819

Std.
Error
8,322

1,758

5,777

,061

1,571

-,007

22,969

-,346

B

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)
1

(Constant)
KEBIJAKAN
UTANG
LIKUIDITAS
PROFITABILITAS

Standardized
Coefficients

-,049
50,981

Beta

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Persamaan regresi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y = α + β1 X1 + β2X2 + β3 X3 +e

Nilai Perusahaan= 25,819 + 1,758 X1 -0,49X2 -50,981
X3 +e

Keterangan :
α=
25,819 menunjukan bahwa jika nilai
peranan kebijakan utang, likuiditas dan
profitabilitas adalah nol atau konstan,
maka integritas nilai perusahaan
meningkat sebesar 25,819.
β1 = 1,758 menunjukan bahwa jika nilai
peranan likuiditas dan profitabilitas
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β2 =

β3 =

adalah nol atau konstan, maka setiap
kenaikan satu satuan peranan kebijakan
utang integritas nilai perusahaan
meningkat sebesar 1,758.
-0,49 menunjukan bahwa jika nilai
peranan
kebijakan
utang
dan
profitabilitas adalah nol atau konstan,
maka setiap kenaikan satu satuan
peranan likuiditas integritas nilai
perusahaan menurun sebesar 0,49.
-50,981 menunjukan bahwa jika nilai
peranan kebijakan utang dan likuiditas
adalah nol atau konstan, maka setiap
kenaikan
satu
satuan
peranan
profitabilitas integritas nilai perusahaan
menrun sebesar 50,981.

4.1.5. Hasil Uji Hipotesis
1. Hasil 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 :
Table 4.6
Hasil Uji F
ANOVAa
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
1002,191
6128,020
7130,212

df
3
47
50

Mean
Square
334,064
130,383

F

Sig.

2,562

,066b

a.
b.

Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN
Predictors: (Constant), PROFITABILITAS,
KEBIJAKAN UTANG, LIKUIDITAS
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa tingkat
signifikan sebesar 0,066 lebih besar dari taraf

yang ditentukan sebesar 0,05 mengindikasikan
bahwa kebijakan utang, likuiditas dan
profitabilitas secara simultan atau bersamasama tidak berpengaruh terhadap Nilai
Perusahaan.
2. Koefisien Determinasi
Koefisiensi determinasi (R2) bertujuan
untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel
independen. Berikut hasil uji koefisiensi
determinasi dapat dilihat di bawah ini :
Table 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb
Model
1

R
,375a

R
Square

Adjusted
R
Square

,141

,086

Std.
Error of
the
Estimate
11,41856

Predictors: (Constant), PROFITABILITAS,
KEBIJAKAN UTANG, LIKUIDITAS
b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)
a.

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil
uji Adjusted R Square pada penelitian ini
diperoleh nilai sebesar 0,086 atau sebesar
8,6%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai
perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan
utang, likuiditas dan profitabilitas sebesar
8,6%, sedangkan sisanya 91,4% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
3. Hasil Uji t (Parsial)
Uji parsial atau uji t pada dasarnya
menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu
variabel independen secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali, 2016:97). Dalam pengujian
hipotesis ini diliat dari nilai signifikansi.
Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis
diterima dan sebaliknya jika nilai
signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.
Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada
tabel 4.9 berikut ini
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Table 4.8
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficientsa
Model

1

t

Sig.

(Constant)

3,102

,003

KEBIJAKAN UTANG

,304

,762

LIKUIDITAS

-,031

,975

PROFITABILITAS

-2,220

,031

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

a. Hasil
regresi
ditunjukan dengan
besarnya nilai signifikansi peranan
kebijakan utang 0,762 > 0,05. Dengan
demikian dinyatakan H1 ditolak, maka
banyak
atau
sedikitnya
peranan
kebijakan utang secara parsial tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
b. Hasil
regresi
ditunjukan dengan
besarnya nilai signifikansi peranan
likuiditas 0,975 > 0,05. Dengan
demikian dinyatakan H2 ditolak, maka
banyak
atau
sedikitnya
peranan
likuiditas
secara
parsial
tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
c. Hasil
regresi
ditunjukan dengan
besarnya nilai signifikansi peranan
profitabilitas 0,031 < 0,05. Dengan
demikian dinyatakan H3 diterima, maka
banyak
atau
sedikitnya
peranan
profitabilitas secara parsial berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
4.4.
Pembahasan
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai
kebijakan utang (DER) memiliki tingkat
signifikansi sebesar 0,762 lebih besar daripada
taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel kebijakan utang
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan manufaktur sub sektor
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2012-2017. Hasil ini
menunjukkan bahwa peningkatan DER yang
menunjukkan penggunaan utang perusahaan

tidak diikuti dengan peningkatan PER yang
signifikan sehingga DER bukan merupakan
faktor utama bagi investor dalam melakukan
investasi. Sehingga hipotesis pertama ditolak.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Mayogi dan Fidiana
(2016) yang menyatakan bahwa kebijakan utang
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Utang memang dibutuhkan oleh setiap
perusahaan, semakin tinggi utang perusahaan
semakin tinggi pula risiko kewajiban
perusahaan untuk melunasi. Utang yang tinggi
harus diimbangi dengan laba yang tinggi pula
untuk menutupi utang tersebut. Apabila
kebutuhan perusahaan belum tercukupi,
perusahaan
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai
likuiditas (Current Ratio) memiliki tingkat
signifikansi sebesar 0,975 lebih besar daripada
taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel likuiditas tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2012-2017. Sehingga hipotesis kedua
ditolak.
Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai
likuiditas yang dihitung dengan current ratio
yaitu perbandingan antara aset lancar dan utang
lancar tidak memberikan pengaruh dalam
meningkatkan nilai perusahaan. Current ratio
menunjukkan sejauh mana aset lancar menutupi
kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar
perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar
semakin tinggi kemampuan perusahaan
menutupi kewajiban jangka pendeknya.
Current ratio yang rendah biasanya dianggap
menunjukkan terjadinya masalah dalam
likuidasi, sebaliknya current ratio yang terlalu
tinggi juga kurang baik, karena menunjukkan
banyaknya dana menganggur yang pada
akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba
perusahaan (Sawir, 2009:10). Sehingga dapat
disimpulkan dalam penelitian ini tingkat
likuiditas tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai
profitabilitas
(ROE)
memiliki
tingkat
signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil daripada
taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel profitabilitas
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2012-2017. Sehingga hipotesis ketiga
diterima.
Semakin tinggi ROE berarti menunjukkan
tingkat efisien perusahaan dalam memperoleh
laba juga tinggi sehingga PER perusahaan
meningkat. Profitabilitas yang tinggi dapat
menarik investor untuk berinvestasi pada sebuah
perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang
tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut mampu menggunakan sumber daya
yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan
laba dengan efektif.
Hal ini menunjukkan kepada investor bahwa
perusahaan mampu meningkatkan kemakmuran
para pemegang saham dengan dibagikannya
return melalui dividen, sehingga investor
tertarik untuk membeli saham perusahaan
tersebut. Jika
permintaan terhadap saham
meningkat maka akan membuat harga saham
naik. Harga saham perusahaan yang naik akan
berdampak pada naiknya nilai perusahaan,
dengan demikian profitabilitas dapat menjadi
sinyal positif bagi investor.
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
kebijakan utang, likuiditas dan profitabilitas,
terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan
data yang mendekati distribusi normal, tidak
terdapat multikolinieritas, bebas autokorelasi
dan tidak adanya heteroskedastisitas, maka
dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial kebijakan utang terbukti
tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan.
2. secara parsial likuiditas terbukti tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. secara parsial profitabilitas terbukti
berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan.
4. Secara simultan, kebijakan utang,
likuiditas dan profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
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
satu variabel yang memiliki pengaruh
yaitu
profitabilitas.
Maka
bagi
perusahaan, disarankan agar lebih
meningkatkan profitabilitas perusahaan
karena
dengan
meningkatkan
profitabilitas perusahaan maka juga akan
meningkatkan nilai perusahaan, jika
keuntungan meningkat maka akan
menarik
banyak
investor
untuk
menanamkan modal di perusahaan
sehingga harga saham akan ikut
meningkat dan secara tidak langsung
meningkatkan nilai perusahaan.
2. 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 perusahaan
yang 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
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keputusan
dalam
menanamkan
modalnya pada perusahaan.
3. Bagi manajemen perusahaan harus
menjaga struktur modal perusahaan
dengan baik agar perusahaan mampu
melakukan struktur modal yang optimal.
Dan diharapkan perusahaan juga
menggunakan dana modal tersebut
dengan efektif dan efisien agar
menciptakan
nilai
tambah
bagi
perusahaan dan menciptakan nilai
perusahaan yang baik.
4. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan
penelitian
ini
dengan
menambah jumlah perusahaan atau
memperpanjang periodisasi penelitian
yang lebih lama dan terbaru sehingga
dapat diperoleh jumlah sampel yang
lebih banyak yang akan memberikan
kemungkinan untuk memperoleh hasil
yang
mendekati
kondisi
yang
sebenarnya, dan hasil yang lebih baik
secara statistik.
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PENGARUH FREE CASH FLOW, KEBIJAKAN DIVIDEN, PERTUMBUHAN
PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP KEBIJAKAN UTANG
(Studi Pada Perusahaan Yang
Tercatat Dalam Indeks Kompas 100 Tahun 2013-2017)
Anessa Musfitria dan Teti Rohmatiah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRAK
Penyebab konflik antara manajer dengan pemegang saham diantaranya adalah membuat
keputusan yang berkaitan dengan aktifitas sumber pencarian dana, Untuk dapat mengurangi konflik
kepentingan diperlukan dengan mekanisme pengawasan, namun dapat menyebabkan agency cost.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Free Cash Flow, Kebijakan Dividen,
Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Utang pada
perusahaan yang tercatat dalam indeks kompas 100 tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hasil
penelitian secara parsial menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yaitu Pertumbuhan Perusahaan dan
Ukuran Perusahaan yang berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan utang. Sedangkan dua
variabel independen lainnya yaitu free cash flow dan kebijakan dividen menunjukkan pengaruh yang
tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Serta satu variabel Profitabilitas yang menunjukkan
berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan utang. Hasil penelitian secara simultan
menunjukan bawah secara bersama-sama Free Cash Flow, Kebijakan Dividen, Pertumbuhan
Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kebijakan Utang.
Kata kunci: Free Cash Flow, Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas,
Ukuran Perusahaan, Kebijakan Utang, Agency Theory, Agency Cost.
ABSTRACT
The causes of conflict between managers and shareholders include making decisions relating to
fund-raising activitiesTo be able to reduce the conflict of interest is required with the supervisory
mechanism, but can cause agency cost. To be able to lower the agency cost one of them is by increasing
debt policy. This study aims to test empirically the influence of Free Cash Flow, Dividend Policy,
Firm Growth, Profitability and Firm Size on Debt Policy at companies listed in the compass index 100
. The period used in this study is 3 (three) years, from 2013 to 2017. The result of research partially
show that there are two variables that is Firm Growth and Firm Size which have significant positive
effect to debt policy. While the other two independent variables that are free cash flow and dividend
policy show an insignificant influence on debt policy. And one variable Profitability that shows
significant negative effect on debt policy. Simultaneously, all the independent variables
significantly influence the debt policy.
Key words: Free Cash Flow, Dividend Policy, Firm Growth, Profitability, Firm Size, Debt Policy,
Agency Theory, Agency Cost.
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PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah

Tujuan utama perusahaan menurut
Hanafi (2012) adalah meningkatkan nilai
perusahaan
melalui
peningkatan
kemakmuran pemilik atau para pemegang
saham. Agar dapat mencapai tujuan
perusahaan, para pemegang saham
(principal) mempercayakan pengelolaan
perusahaan kepada manajemen (agent)
dengan harapan bisa memperoleh nilai
tambah. Namun pihak manajemen
perusahaan seringkali memiliki tujuan dan
kepentingan yang berbeda dengan tujuan
utama perusahaan sehingga menyebabkan
timbulnya perbedaan kepentingan antara
manajemen dengan pemegang saham,
menurut
Setiana
dan
Sibagariang
(2013:17) keadaan ini sering disebut
dengan konflik keagenan (agency conflict).
Penyebab konflik antara manajemen
dengan pemegang saham diantaranya
adalah membuat
keputusan
yang
berkaitan
dengan
aktifitas
sumber
pencarian
dana (financing decision)
(Faisal, 2004:1). Menurut Karinaputri
(2012:2)
Konflik dalam keputusan
pendanaan ini terjadi karena pemegang
saham hanya peduli dengan risiko
sistematik dari saham perusahaan yang
diinvestasikan. Sedangkan sebaliknya,
manajemen lebih peduli pada risiko
perusahaan secara keseluruhan karena
menyangkut reputasinya.
Untuk dapat mengurangi konflik
kepentingan antara manajemen dan
pemegang saham ini maka diperlukan
dengan mekanisme pengawasan yang
mensejajarkan kepentingan pihak-pihak
terkait. Dengan adanya mekanisme
pengawasan ini dapat menimbulkan biaya
yang disebut dengan agency cost. Menurut
Brigham et al. (1990) dalam Indahningrum
dan Handayani (2009:190) agency cost
adalah biaya yang meliputi semua biaya
untuk monitoring tindakan manajemen,
mencegah tingkah laku manajemen yang

tidak dikehendaki, dan opportunity cost
akibat pembatasan yang dilakukan
pemegang saham terhadap tindakan
manajemen. Menurut
Wahidahwati
(2002:2) terdapat beberapa alternatif
untuk
mengurangi agency cost yaitu
pertama,
dengan
meningkatkan
kepemilikan saham perusahaan oleh
manajemen.
Kedua,
mekanisme
pengawasan dalam perusahaan. Ketiga,
dengan meningkatkan dividen payout ratio
dan keempat, dengan meningkatkan
pendanaan dengan utang.
Berdasarkan
adanya
konflik
kepentingan dan hasil penelitian terdahulu
menunjukkan
hasil
yang
masih
inkonsisten, maka peneliti bermaksud
meneliti kembali pengaruh beberapa
variabel seperti free cash flow, kebijakan
dividen,
pertumbuhan
perusahaan,
profitabilitas dan ukuran perusahaan.
1. Apakah free cash flow berpengaruh
terhadap kebijakan utang pada
perusahaan yang tercatat dalam
indeks kompas 100 tahun 20132017?
2. Apakah
kebijakan
dividen
berpengaruh terhadap kebijakan
utang pada perusahaan yang tercatat
dalam indeks kompas 100 tahun
2013-2017?
3. Apakah pertumbuhan perusahaan
berpengaruh terhadap kebijakan
utang pada perusahaan yang tercatat
dalam indeks kompas 100 tahun
2013-2017?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh
terhadap kebijakan utang pada
perusahaan yang tercatat dalam
indeks kompas 100 tahun 20132017?
5. Apakah
ukuran
perusahaan
berpengaruh terhadap kebijakan
utang pada perusahaan yang tercatat
dalam indeks kompas 100 tahun
2013-2017?
6. Apakah
secara
simultan
free
cash flow, kebijakan dividen,
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pertumbuhan
perusahaan,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap kebijakan
utang pada perusahaan yang tercatat
dalam indeks kompas tahun 20132017?
1.2.

Landasan Teori

Konflik
kepentingan
antara
manajemen dan pemegang saham ini dapat
dikurangi
dengan
mekanisme
pengawasan
yang
mensejajarkan
kepentingan pihak-pihak terkait. Karena
adanya mekanisme pengawasan, maka
akan dapat menimbulkan biaya yang
disebut dengan agency cost. Menurut
Brigham et al. (1990) dalam Indahningrum
dan Handayani (2009:190) agency cost
adalah biaya yang meliputi semua biaya
untuk monitoring tindakan manajemen,
mencegah tingkah laku manajemen yang
tidak dikehendaki, dan opportunity cost
akibat pembatasan yang dilakukan
pemegang saham terhadap tindakan
manajemen.
Menurut Kieso, et al. (2007:219)
free cash flow adalah jumlah dari
discretionary cash flow yang dimiliki
perusahaan untuk membeli tambahan
investasi, melunasi utang,
membeli
treasury
stock
atau
penambahan
sederhana atas likuiditas perusahaan.
Sedangkan Menurut Jensen (1986) dalam
Setiana dan Sibagariang (2013:22) free
cash flow adalah kelebihan kas yang
diperlukan untuk mendanai semua proyek
yang memiliki net present value positif
setelah membagi dividen. Ini berarti
semakin tinggi free cash flow yang tersedia
dalam satu perusahaan, maka semakin
sehat perusahaan tersebut karena memiliki
kas yang tersedia untuk pembayaran utang,
dividen, dan investasi tambahan.Menurut
Hanafi (2012:361) dividen merupakan
kompensasi yang diterima pemegang

saham selain capital gain. Sedangkan
menurut Martono dan Harjito (2010:253)
kebijakteran dividen merupakan keputusan
apakah laba yang diperoleh perusahaan
pada akhir tahun akan dibagikan kepada
pemegang saham dalam bentuk dividen
atau akan ditahan untuk menambah
modal guna untuk pembiayaaan investasi
di masa yang akan datang. Pertumbuhan
perusahaan dapat didefinisikan sebagai
peningkatan yang terjadi pada suatu
perusahaan
(Karinaputri,
2012:28).
Dengan demikian pertumbuhan perusahaan
merupakan
gambaran
bagaimana
perkembangan usaha yang dilakukan
periode sekarang dibandingkan dengan
periode sebelumnya. Suatu perusahaan
yang mengalami pertumbuhan yang tinggi
berarti perusahaan tersebut berhasil
meningkatkan nilai perusahaan untuk
menghasilkan laba. Dalam mengukur
tingkat keuntungan suatu perusahaan,
digunakan rasio profitabilitas. Menurut
Kasmir (2015:196) rasio profitabilitas
merupakan
rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan. Sedangkan menurut Hery
(2016:104) rasio profitabilitas merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba dari aktivitas normal
bisnisnya.
Dengan
demikian
profitabilitas
merupakan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba
selama
periode
tertentu.
Ukuran
perusahaan merupakan gambaran besar
kecilnya suatu perusahaan. Penentuan
dalam menentukan besar kecilnya ukuran
suatu perusahaan dapat ditentukan
berdasarkan total aset ataupun total
penjualan. Ukuran perusahaan dalam
penelitian ini merupakan cerminan dari
besar atau kecilnya perusahaan yang
terlihat dalam nilai total aset perusahaan
pada laporan posisi keuangan. Ukuran
perusahaan juga merupakan ukuran atau
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besarnya aset yang dimiliki perusahaan
(Phitaloka,2009:20). Dalam akuntansi,
utang didefinisikan sebagai kemungkinan
pengorbanan masa depan dari manfaat
ekonomi yang muncul dari kewajiban
sekarang dari
entitas tertentu untuk
mentransfer aset atau jasa ke entitas lain di
masa depan sebagai hasil dari transaksi
atau kejadian dimasa lalu (Kieso et. al,
2008:172).
METODOLOGI PENELITIAN
Analisis regresi berganda digunakan
untuk mengetahui signifikan tidaknya
pengaruh variabel bebas free cash flow,
kebijakan
dividen,
pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas dan ukuran
perusahaan terhadap variabel terikat yaitu
kebijakan utang. Persamaan regresi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4X4 + β4X5 + e

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian analisis regresi
berganda
dapat
dijelaskan
melalui
persamaan berikut :
DER = -6,583 - 2,871E-16 FCF +
0,109 DPR + 0,328 GROWTH - 1,192
ROA+ 3,743 SIZE + e
Berdasarkan model regresi di atas dapat
dijelaskan bahwa :
a. Nilai a sebesar -6,583
Konstanta sebesar -6,583 menunjukan
bahwa jika Free Cash Flow (FCF),
Divident
Payout
Ratio
(DPR),
Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH),
Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan
(SIZE) nilainya 0, maka Kebijakan Utang
(DER) akan nilai negatif sebesar -6,583.
b. Nilai β1 sebesar -2,871E-16

Menunjukan jika Free Cash Flow (FCF)
meningkat satu satuan, maka akan
menurunkan Kebijakan Utang (DER)
sebesar -2,871E-16 satuan dengan asumsi
variabel bebas yang lain konstan.
c. Nilai β2 sebesar 0,109
Menunjukan jika Divident Payout Ratio
(DPR) meningkat satu satuan, maka akan
menaikan Kebijakan Utang (DER) sebesar
0,109 satuan dengan asumsi variabel bebas
yang lain konstan.
d. Nilai β3 sebesar 0,328
Menunjukan jika Pertumbuhan Perusahaan
(GROWTH) meningkat satu satuan, maka
akan menaikan Kebijakan Utang (DER)
sebesar 0,328 satuan dengan asumsi
variabel bebas yang lain konstan.
e. Nilai β4 sebesar -1,192
Menunjukan jika Profitabilitas (ROA)
meningkat satu satuan, maka akan
menurunkan Kebijakan Utang (DER)
sebesar -1,192 satuan dengan asumsi
variabel bebas yang lain konstan.
f. Nilai β5 sebesar 3,743
Menunjukan jika Ukuran Perusahaan
(SIZE) meningkat satu satuan, maka akan
menaikan Kebijakan Utang (DER) sebesar
3,743 satuan dengan asumsi variabel bebas
yang lain konstan.Sedangkan hasil Uji
anova dapat dilihat bahwa tingkat
signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari
taraf yang ditentukan sebesar 0,05
mengindikasikan bahwa Free Cash Flow,
Kebijakan
Dividen,
Pertumbuhan
Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran
Perusahaan secara simultan atau bersamasama berpengaruh terhadap Kebijakan
Utang
SIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
telah dilakukan, setelah melalui tahap
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pengumpulan data, pengelolaan data,
analisis data dan interprestasi hasil analisis
mengenai pengaruh free cash flow,
kebijakan
dividen,
pertumbuhan
perusahaan, profitabilitas, dan ukuran
perusahaan terhadap kebijakan utang
dengan menggunakan data yang mendekati
distribusi
normal,
tidak
terdapat
multikolinieritas, bebas autokolerasi dan
tidak adanya heteroskedastisitas, maka
dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara parsial free cash flow terbukti
tidak berpengaruh terhadap kebijakan
utang perusahaan. Hal ini dikarenakan
perusahaan memiliki dana internal yang
memadai, maka perusahaan tidak akan
menggunakan pendanaan dari eksternal,
yakni utang untuk mencukupi kebutuhan
pendanaan perusahaan.
2. Secara parsial kebijakan dividen
terbukti tidak berpengaruh terhadap
kebijakan utang. Berdasarkan agency theory
salah satu cara untuk mengurangi agency
cost adalah dengan melakukan pembayaran
dividen yang dapat menggantikan peranan
utang dalam masalah keagenan, namun
hubungan tersebut tidak berjalan secara
efektif. Ini berarti para pemegang saham
tidak
menghiraukan
seberapa
besar
pembagian dividen yang dibagikan, namun
lebih kepada perkembangan perusahaan
dalam melakuakan ekspasi untuk masa
mendatang
3. Secara
Parsial
pertumbuhan
perusahaan
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap kebijaka utang.
Perusahaan
yang
sedang
tumbuh
membutuhkan
banyak
dana
untuk
mengembangkan usahanya, dana yang
diperoleh salah satunya berasal dari
eksternal yakni utang. Oleh karena itu,
perusahaan dengan pertumbuhan yang
tinggi
cenderung
lebih
banyak
menggunakan pendanaan dari utang.
4. Secara
parsial
profitabilitas
berpengaruh negatif signifikan terhadap

kebijakan utang.
Perusahaan
yang
memiliki profitabilitas tinggi berarti
memiliki debt ratio yang rendah karena
manajemen akan menahan laba untuk
membiayai
operasional
perusahaan
sehingga manajemen tidak memerlukan
tambahan dana dari luar. Sebaliknya,
jika perusahaan memiliki profitabilitas
yang
rendah
kemungkinan
besar
perusahaan akan memilih tambahan dana
dari luar yaitu utang.
5. Secara Parsial ukuran perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap
kebijakan utang. Semakin besar size
sebuah
perusahaan
semakin
tinggi
kebijakan utang. Hal ini dikarenakan
perusahaan besar dapat mengakses pasar
modal, karena kemudahan tersebut maka
berarti bahwa perusahaan memiliki
fleksibilitas
dan
kemampuan untuk
mendapatkan pendanaan eksternal yaitu
utang.
6. Secara simultan free cash flow,
kebijakan
perusahaan,

dividen,
profitabilitas,

pertumbuhan
dan

ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan
utang.
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PENGARUH CURRENT RATIO (CR), RETURN ON EQUITY (ROE), NET PROFIT MARGIN
(NPM), DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PADA
PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR
DI BEI TAHUN 2015-2018
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ABSTRAK
Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat dalam
pengambilan keputusan secara ekonomi bagi penggunanya. Banyak pihak yang berkepentingan
terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan
manajemen perusahaan itu sendiri.
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan jenis data
kuantitatif. Data yang diambil merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Model
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji regresi
menunjukkan bahwa 72,3% faktor-faktor penentu harga saham dapat dijelaskan oleh current ratio,
return on equity, net profit margin, serta earning per share sedangkan sisanya 27,7% dijelaskan oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan,dapat
diketahui bahwa variabel current ratio tidak berpengaruh signifikan, return on equity berpengaruh
signifikan, net profit margin tidak berpengaruh signifikan, serta earning per share berpengaruh
signifikan. Sedangkan hasil uji F, menunjukkan bahwa secara simultan, ke empat variabel tersebut
berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

ABSTRACT
Each company has a financial statement that aims to provide information relating to financial
position, performance and financial position changes that are beneficial in economic decision making
for its users. There are many interested parties in the financial statements of a company, ranging from
investors or prospective investors to the management of the company itself.
The type of research used is associative research using quantitative data types. The data captured is a
secondary data in the form of annual financial statements. The analytical Model used is a double
linear regression analysis. Based on the regression test results showed that 72.3% of the stock price
determinants can be explained by current ratio, return on equity, net profit margin, and earning per
share while the remaining 27.7% are explained by other factors that are not researched In this study.
Based on the results of the T test that has been done, it is known that the current ratio variable has no
significant effect, the return on equity is significant, the net profit margin has no significant effect, as
well as earning per share significantly. As for the F test results, it shows that simultaneously, the four
variables have significant effect on the stock price.
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Persaingan Usaha di era globalisasi
sekarang ini diantara perusahaan semakin
ketat. Kondisi ini turut menuntut
perusahaan agar mampu mengembangkan
strategi perusahaan yang tepat agar mampu
bertahan
dan
berkembang
dalam
lingkungan bisnis. Perusahaan diharapkan
mampu terus berkembang, sementara
dalam
pengembangan
perusahaan
membutuhkan banyak dana. Salah satu
cara yang digunakan untuk memperoleh
sumber dana perusahaan adalah dengan
menarik dana dari luar melalui pasar
modal.
Setiap
perusahaan
mempunyai
laporan keuangan
yang bertujuan
menyediakan informasi yang menyangkut
posisi keuangan, kinerja, serta perubahan
posisi keuangan yang bermanfaat dalam
pengambilan keputusan secara ekonomi
bagi penggunanya. Banyak pihak yang
berkepentingan terhadap laporan keuangan
suatu perusahaan, mulai dari investor atau
calon investor sampai dengan manajemen
perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan
akan memberikan informasi mengenai
profitabilitas, risiko, timing aliran kas,
yang kesemuanya akan mempengaruhi
harapan pihak-pihak yang berkepentingan.
Harapan tersebut akan mempengaruhi nilai
perusahaan. Salah satu aspek yang dinilai
oleh investor adalah kinerja keuangan.
Pada prinsipnya, semakin baik prestasi
perusahaan
maka
akan
dapat
meningkatkan
permintaan
saham
perusahaan, sehingga akan meningkatkan
harga saham perusahaan.
Perusahaan industri barang konsumsi
dipilih sebagai unit analisis karena
memegang peranan penting dalam
memenuhi
kebutuhan
konsumen.
Perusahaan industri barang konsumsi
memiliki prospek yang bagus dan
cenderung diminati oleh investor sebagai
salah satu target investasinya.
Berdasarkan latar belakang di atas,
peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh
dari variabel bebas terhadap variabel

terikat pada perusahaan industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI dengan
mengambil judul Pengaruh Current Ratio
(CR), Return On Equity (ROE), Net Profit
Margin (NPM), dan Earning Per Share
(EPS) Terhadap Harga Saham Pada
Perusahaan Industri Barang Konsumsi
yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
13. Apakah secara parsial Current Ratio
berpengaruh terhadap harga saham
pada perusahaan industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI (Bursa
Efek Indonesia) tahun 2015-2018?
14. Apakah secara parsial Return On
Equity berpengaruh terhadap harga
saham pada perusahaan industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI (Bursa
Efek Indonesia) tahun 2015-2018?
15. Apakah secara parsial Net Profit
Margin berpengaruh terhadap harga
saham pada perusahaan industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI (Bursa
Efek Indonesia) tahun 2015-2018?
16. Apakah secara parsial Earning Per
Share berpengaruh terhadap harga
saham pada perusahaan industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI (Bursa
Efek Indonesia) tahun 2015-2018?
17. Apakah secara simultan Current Ratio,
Return On Equity, Net Profit Margin,
dan Earning Per Share berpengaruh
terhadap harga saham pada perusahaan
industri barang konsumsi yang
terdaftar di BEI (Bursa Efek
Indonesia) tahun 2015-2018?
1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di atas
maka penelitian ini memiliki beberapa
tujuan, yang dapat penulis sampaikan
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah
secara parsial Current Ratio
berpengaruh terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar
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2.

3.

4.

5.

di BEI (Bursa Efek Indonesia)
tahun 2015-2018.
Untuk
mengetahui
apakah
secara parsial Return On Equity
berpengaruh terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar
di BEI (Bursa Efek Indonesia)
tahun 2015-2018.
Untuk
mengetahui
apakah
secara parsial Net Profit Margin
berpengaruh terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar
di BEI (Bursa Efek Indonesia)
tahun 2015-2018.
Untuk
mengetahui
apakah
secara parsial Earning Per
Share berpengaruh terhadap
harga saham pada perusahaan
industri barang konsumsi yang
terdaftar di BEI (Bursa Efek
Indonesia) tahun 2015-2018.
Untuk
mengetahui
apakah
secara simultan Current Ratio,
Return On Equity, Net Profit
Margin, dan Earning Per Share
berpengaruh terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar
di BEI (Bursa Efek Indonesia)
tahun 2015-2018.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
Signaling theory adalah teori yang
membahas tentang naik turunnya harga di
pasar, sehingga akan memberi pengaruh
pada
keputusan investor (Fahmi,
2014:295). Teori sinyal menyatakan cara
suatu perusahaan memberi sinyal pada
konsumen dalam menganalisa laporan
keuangan. Teori sinyal menunjukkan
bagaimana perusahaan yang berkualitas
baik dengan sengaja dapat memberikan
sinyal pada investor, sehingga investor
mampu membedakan perusahaan yang
berkualitas baik dan berkualitas buruk
(Hartono, 2005 dalam Apriada dan
Suardikha, 2016:203).

Definisi laporan keuangan menurut
Fahmi (2014:21) laporan keuangan
merupakan
suatu
informasi
yang
menggambarkan kondisi keuangan suatu
perusahaan dan informasi tersebut dapat
dijadikan sebagai gambaran kinerja
keuangan perusahaan tersebut.
2.1.1. Current Ratio
Menurut Sutrisno (2013:222) current
ratio adalah rasio yang membandingkan
antara aset lancar yang dimiliki
perusahaan dengan utang jangka pendek.
Kondisi perusahaan yang memiliki
current ratio yang baik dianggap sebagai
perusahaan yang baik dan bagus, namun
jika current ratio terlalu tinggi juga
dianggap tidak baik. Current ratio yang
tinggi mungkin menunjukkan adanya uang
kas yang berlebih dibanding dengan
tingkat kebutuhan atau adanya unsur aset
lancar yang rendah likuiditasnya (seperti
persediaan) yang berlebihan. Current ratio
yang tinggi baik dari sudut pandang
kreditur, tetapi dari sudut pemegang saham
kurang menguntungkan karena aset lancar
tidak digunakan dengan
efektif.
Sebaliknya current ratio yang rendah
relatif lebih riskan, tetapi menunjukkan
bahwa manajemen telah menggunakan
aset lancar secara efektif (Jumingan,
2014:124).
Menurut Hery (2018:152) rasio lancar
merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek yang
segera jatuh tempo dengan menggunakan
total aset lancar yang tersedia. Rasio
lancar menggambarkan seberapa besar
jumlah ketersediaan aset lancar yang
dimiliki perusahaan dibandingkan dengan
total kewajiban lancar.
2.1.2. Return On Equity
Return On Equity merupakan
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan keuntungan dengan modal
sendiri yang dimiliki. Laba yang
diperhitungkan adalah laba setelah
dipotong pajak
(Sutrisno, 2013:229).
Menurut Hanafi dan Halim (2016:193)
ROE dapat dipecah
ke dalam dua
komponen yaitu ROA dan rasio utang
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(Leverage). Apabila Leverage konstan,
maka kenaikan ROA akan menaikkan ROE.
Apabila ROA konstan, maka kenaikan
Leverage akan menaikkan ROE. Apabila
beban bunga terlalu tinggi, bunga akan
mengurangi laba untuk pemegang saham
biasa dan mengakibatkan penurunan ROE.
Menurut Fahmi (2014:83) return
on equity dibeberapa referensi disebut
juga dengan rasio total asset turnover atau
perputaran total aset. Rasio ini mengkaji
sejauh
mana
suatu
perusahaan
mempergunakan sumber daya yang
dimiliki untuk mampu memberikan laba
atas ekuitas.
2.1.3. Net Profit Margin
Setiap perusahaan selalu berusaha
untuk meningkatkan laba. Dengan adanya
laba usaha maka perusahaan dapat
mengukur tingkat keuntungan yang dicapai
dihubungkan dengan penjualan atau yang
dikenal dengan istilah profit margin.
Menurut Sujarweni (2017:64) net profit
margin merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur laba bersih sesudah pajak
lalu dibandingkan dengan volume
penjualan. Laba bersih dihitung sebagai
hasil pengurangan antara laba sebelum
pajak penghasilan dengan beban pajak
penghasilan.
Laba
sebelum
pajak
penghasilan adalah laba operasional
ditambah pendapatan dan keuntungan lain
lalu dikurangi dengan beban dan kerugian
lain-lain.
Semakin tinggi margin laba bersih berarti
semakin tinggi pula laba bersih yang
dihasilkan dari pajak penjualan bersih. Hal
ini disebabkan karena tingginya laba
sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya,
semakin rendah margin laba bersih berarti
semakin rendah pula laba bersih yang
dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini
disebabkan karena rendahnya laba sebelum
pajak penghasilan (Hery, 2018:198).
Rasio net profit margin disebut
juga rasio pendapatan terhadap penjualan.
Mengenai profit margin ini Joel G Siegel
dan Jae K dalam Fahmi (2014:82)
mengatakan bahwa marjin laba bersih
sama dengan laba bersih dibagi dengan
penjualan bersih. Dengan memeriksa

margin laba sebuah perusahaan pada
tahun-tahun sebelumnya, kita dapat
menilai efisiensi operasi dan strategi
penetapan harga serta status persaingan
perusahaan dengan perusahaan lain dalam
industri tersebut. Margin laba kotor sama
dengan laba kotor dibagi dengan laba
bersih. Margin laba yang tinggi lebih
disukai karena menunjukkan bahwa
perusahaan mendapat hasil yang baik
melebihi harga pokok penjualan.
2.1.4. Earning Per Share
Pemilik
perusahaan
terkadang
menginginkan data mengenai keuntungan
yang diperoleh untuk setiap lembar
sahamnya. Laba per lembar saham
merupakan
ukuran
kemampuan
perusahaan
untuk
menghasilkan
keuntungan per lembar saham pemilik.
Laba yang digunakan sebagai ukuran
adalah laba bagi pemilik.
Menurut Hanafi dan Halim (2016:189)
EPS dapat digunakan untuk menganalisis
profitabilitas suatu saham oleh para
analisis surat berharga. EPS dapat
dihubungkan dengan harga pasar suatu
saham dan menghasilkan PER (Price
Earning Ratio). PER adalah harga pasar
suatu saham dibagi dengan EPS nya.
Menurut Fahmi (2014:83) pendapatan per
lembar saham adalah bentuk pemberian
keuntungan yang diberikan kepada para
pemegang saham dari setiap lembar saham
yang dimiliki.
2.1.5 Saham
Menurut Kasmir (2010:204) saham
merupakan surat tanda kepemilikan
perusahaan atas nama saham yang
dibelinya. Saham dapat diperjualbelikan
(dipindahtangankan) kepada pihak lain.
Keuntungan dari saham berupa capital
gaint dan dividend. Capital gaint
merupakan keuntungan yang diperoleh
apabila harga yang dijual kembali lebih
tinggi dari harga beli dan besar kecilnya
dividen yang diperoleh tergantung dari
keuntungan
perusahaan.
Apabila
perusahaan untung, maka dividen yang
diperoleh juga besar demikian pula
sebaliknya.
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2.2. Kerangka Konseptual
Di bawah ini adalah gambaran
kerangka konseptual yang digunakan
dalam penelitian ini.
Perusahaan Industri Barang Konsumsi

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.

Akuntansi Keuangan

Current
Ratio (X1)
Return On Equity
(X2)

Net Profit Margin
(X3)

H1 – Parsial
H2 – ParsialHarga
Saham
H5 – Simultan
(Y)
H3 – Parsial
2.

Earning Per
Share (X4)

H4 – Parsial

TEKNIK ANALISIS DATA
1. Statistik Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik, meliputi:
a. Uji Normalitas
b. Uji Multikolinieritas
c. Uji Heteroskedastisitas
d. Uji Autokorelasi
3. Persamaan Regresi
4. Uji Hipotesis, meliputi:
a. Uji t (Uji Parsial)
b. Uji F (Uji Simultan)
c. Koefisien Determinasi (R2)

Pengaruh

3.

Tidak
Pengaruh

SIMPULA
N
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual
Penelitian

4.

Hipotesis 1
HO : β1=0, Berarti
secara
parsial
Current Ratio tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 20152018.
H1 : β1≠0, Berarti
secara
parsial
Current Ratio berpengaruh signifikan
terhadap
harga
saham
pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 20152018.
Hipotesis 2
HO : β1=0, Berarti
secara
parsial
Return On Equity tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 20152018.
H2 : β1≠0, Berarti
secara
parsial
Return On Equity berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 20152018.
Hipotesis 3
HO : β1=0, Berarti secara parsial Net
Profit Margin tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 20152018.
H3 : β1≠0, Berarti secara parsial Net
Profit Margin berpengaruh signifikan
terhadap
harga
saham
pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 20152018.
Hipotesis 4
HO : β1=0, Berarti
secara
parsial
Earning Per Share tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 2015-
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5.

2018.
H4 : β1≠0, Berarti
secara
parsial
Earning Per Share berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 20152018.
Hipotesis 5
HO : β1=0, Berarti secara simultan
Current Ratio, Return On Equity, Net
Profit Margin,dan Earning Per Share
tidak berpengaruh signifikan terhadap
harga saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar di BEI
tahun 2015-2018.
H5 : β1≠0, Berarti secara simultan
Current Ratio, Return On Equity, Net
Profit Margin,dan Earning Per Share
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar di BEI
tahun 2015-2018.

METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
perusahaan industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
tahun 2015-2018. Berlangsung selama 6
(enam) bulan dari bulan Maret 2019
sampai dengan bulan Agustus 2019.
3.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian asosiatif.
Penelitian asosiatif merupakan jenis
penelitian yang didesain untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih
serta mengetahui pengaruhnya (Sujarweni,
2014:11).
Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu
data yang diukur dalam suatu skala
numerik atau menggunakan prosedurprosedur statistik (Sujarweni, 2014:39).
3.3. Populasi dan Sampel
3.3.1. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan
jumlah yang terdiri dari obyek atau subyek
yang mempunyai karakteristik tertentu
yang
ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan diambil kesimpulannya
(Sujarweni, 2014:65). Menurut Sugiyono
(2015:80) populasi bukan hanya orang,
tetapi juga obyek dan benda-benda yang
lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah
yang ada pada obyek/subyek yang
dipelajari,
tetapi
meliputi
seluruh
karakteristik/sifat yang dimiliki oleh
subyek atau obyek tersebut.
Populasi dalam penelitian
ini
adalah
perusahaan industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 42
perusahaan.
3.3.2. Sampel
Menurut Sujarweni (2014:65)
sampel adalah bagian dari sejumlah
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
yang digunakan untuk penelitian. Apabila
jumlah populasi besar, maka peneliti tidak
mungkin akan mengambil semua untuk
penelitian. Maka peneliti hanya akan
menggunakan sampel dari populasi
tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel,
kesimpulannya akan dapat diberlakukan
untuk populasi. Oleh karena itu, sampel
yang diambil dari populasi harus betulbetul mewakili dan harus valid yaitu bisa
mengukur sesuatu
yang seharusnya
diukur.
Metode
yang
dipakai
menggunakan metode purposive sampling
yaitu pemilihan sampel tidak secara acak
tetapi sesuai dengan kriteria tertentu.
Adapun kriteria-kriteria
yang
digunakan dalam pengambilan sampel
adalah sebagai berikut.
a. Perusahaan
industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI
dan
sahamnya
aktif
diperdagangkan selama periode
tahun 2015-2018.
b. Perusahaan
industri barang
konsumsi
yang
menerbitkan
laporan keuangan berturut-turut
tahun 2015-2018.
c. Perusahaan yang memiliki data
mengenai variabel CR, ROE,
NPM, dan EPS yang dibutuhkan
dalam penelitian.
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d. Perusahaan menggunakan mata
uang rupiah dalam laporan
keuangannya.
e. Perusahaan harus memiliki laba
positif.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Data
yang
digunakan
dalam
penelitian ini
menggunakan data
sekunder. Menurut Sujarweni (2014:74)
data sekunder merupakan data yang dapat
diperoleh secara tidak langsung oleh
peneliti melalui catatan, buku, laporan
keuangan publikasi perusahaan, laporan
pemerintah, artikel, dan buku-buku
sebagai teori.
Sumber data penelitian ini merupakan
data sekunder berupa laporan tahunan pada
perusahaan industri barang konsumsi
periode tahun 2015
sampai dengan
periode 2018 yang diperoleh dari
www.idx.co.id. Peneliti juga memperoleh
data-data penelitian dari penelitian
kepustakaan, yaitu dengan
membaca
buku-buku, jurnal, dan internet untuk
mendukung dalam penelusuran informasi
mengenai permasalahan yang sedang
diteliti. Metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini
adalah metode dokumentasi, yaitu
mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji
data laporan tahunan perusahaan industri
barang konsumsi yang dipublikasikan oleh
BEI periode tahun 2015-2018.
3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk
menjawab rumusan masalah maupun
hipotesis penelitian
yang telah
dirumuskan sebelumnya. Data yang telah
dikumpulkan akan diolah sehingga dapat
diambil simpulan bagaimana pengaruh
antara variabel bebas dengan variabel
terikat yang digunakan dalam penelitian
ini.
Guna menguji pengaruh beberapa
variabel bebas yang diteliti dengan
variabel terikat dapat digunakan model
matematika dibawah ini.

Y
X1
X2
X3
X4
α
β
ɛ

= Harga saham
= Current Ratio
= Return On Equity
= Net Profit Margin
= Earning Per Share
= nilai konstanta
= koefisien regresi
= Eror

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Uji Asumsi Klasik
Uji ini wajib dilakukan sebelum
seseorang melakukan analisis regresi linier
berganda. Adapun uji asumsi klasik yang
dilakukan dalam penelitian ini meliputi Uji
Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji
Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Gambar 4.1. Uji Normalitas dengan
histogram
Berdasarkan gambar 4.1. dapat
diketahui bahwa variabel current ratio,
return on equity, net profit margin, dan
earning per share terhadap harga saham
terdistribusi secara normal. Hal ini dapat
dilihat dari gambar histogram yang tidak
miring ke kiri maupun ke kanan sehingga
model regresi layak untuk digunakan.

Y= α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+ɛ
Keterangan:
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COLLINEARITY
STATISTICS
VARI TOLERANCE
VIF
ABEL
SIMP
HASI SIMPU HAS
ULA
L
LAN
IL
N
1,08
CR
>0,1
<10
0,923
3
2,95
ROE
>0,1
<10
0,339
1
2,30
NPM
>0,1
<10
0,433
9
1,77
EPS
>0,1
<10
0,562
8
Berdasarkan tabel di atas, dapat
diketahui bahwa Variance Inflanation
Factor dari current ratio sebesar 1,083
dengan nilai toleransi sebesar 0,923 , VIF
return on equity sebesar 2,951 dengan nilai
toleransi sebesar 0,339, VIF net profit
margin sebesar 2,309 dengan nilai
toleransi sebesar 0,433, VIF earning per
share sebesar 1,778 dengan nilai toleransi
0,562. Maka dapat disimpulkan bahwa
keempat variabel independen penelitian ini
bebas dari multikolinearitas.

Uji
selanjutnya
adalah
Uji
Autokorelasi , seperti terlihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 4.2. Uji Autokorelasi

Mod
el

1

0,85
0,3506
0,737 0,723
1,722
a
8
1
Berdasarkan tabel 4.2. di atas nilai
DW berada diantara -2 sampai +2 yaitu
sebesar 1,722 maka HO diterima, dengan
ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi.
4.2.

Uji t menunjukkan seberapa jauh
pengaruh
masing-masing
variabel
independen secara individu dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
Tabel 4.3. Hasil uji t
Simpul
T
Sig.
an
VARIA

CR

Berdasarkan gambar 4.2. di atas
memperlihatkan
bahwa
titik-titik
menyebar dengan pola tidak jelas (tidak
teratur) di atas dan di bawah angka 0 dan
sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas pada
model regresi.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji koefisien regresi secara parsial)

BEL

Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas

R

Std.
Durbi
R Adjuste Error
nSquar d R
of the
Watso
e Square Estimat
n
e

ROE

NPM

THit

TTab

ung

el

0,9
56

2,0
89

0,2
25

<1,
668

>1,
668

<1,
668

Ha
sil

0,3
42

0,0
40

0,8
23

α=
5%

>0,
05

Tidak
berpeng
aruh
signifik
an

<0,
05

Berpen
garuh
signifik
an

>0,
05

Tidak
berpeng
aruh
signifik
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an

EPS

8,8
91

>1,
668

0,0
00

<0,
05

Berpen
garuh
signifik
an

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data
diolah)
Dari tabel 4.3. di atas, dapat diketahui:
a. Pengaruh Current Ratio terhadap harga
saham
Hasil pengujian variabel current ratio
hipotesis 1 diperoleh nilai thitung sebesar 0,956 lebih kecil dari ttabel 1,668 dengan
sig 0,342 lebih besar dari taraf signifikan
0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak,
maka variabel current ratio tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham.
b. Pengaruh Return On Equity terhadap
harga saham
Hasil pengujian variabel return on equity
hipotesis 2 diperoleh nilai thitung sebesar
2,089 lebih besar dari ttabel 1,668 dengan
sig 0,040 lebih kecil dari taraf signifikan
0,05,maka HO ditolak dan H2 diterima,
maka
variabel
return on equity
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham.
c. Pengaruh Net Profit Margin terhadap
harga saham
Hasil pengujian variabel net profit margin
hipotesis 3 diperoleh nilai thitung sebesar 0,225 lebih kecil dari ttabel 1,668 dengan
sig 0,823 lebih besar dari taraf signifikan
0,05,maka HO diterima dan H3 ditolak,
maka variabel net profit margin tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham.
d. Pengaruh Earning Per Share terhadap
harga saham

0,05, maka HO ditolak dan H4 diterima,
maka variabel earning per share
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham.
Uji F (Uji koefisien regresi secara
bersama-sama)
Uji F dilakukan untuk mengetahui ada
atau tidaknya pengaruh secara bersamasama variabel independent dengan variabel
dependent. Adapun hasil uji F dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4.4. Hasil Uji F
ANOVAb

Model

Sum
of
Mean
Square
Squar
s
df e

F

Sig.

1 Regressio
52,43 0,000
25,782 4 6,445
a
n
2
Residual
Total

9,220

7
0,123
5

7
9
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data
diolah)
Dari hasil uji Anova pada tabel 4.4. di
atas, menunjukkan bahwa nilai Fhitung
sebesar 52,432 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,000. Sedangkan Ftabel dengan
jumlah unit analisis (n=80), jumlah
variabel (k=4), taraf signifikan α=5%,
maka df 1 (jumlah variabel-1 =5-1=4) dan
df 2 (n-k-1 = 80-4-1=75), maka diperoleh
Ftabel sebesar 2,49. Maka diperoleh nilai
Fhitung = 52,432 > Ftabel = 2,49 dan nilai sig
= 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi
0,05, artinya HO ditolak dan H5 diterima,
maka secara simultan variabel current
ratio, return on equity, net profit margin,
dan earning per share berpengaruh
signifikan terhadap harga saham.
35,002

Hasil pengujian variabel earning per share
hipotesis 4 diperoleh nilai thitung sebesar
8,891 lebih besar dari ttabel 1,668 dengan
sig 0,00 lebih kecil dari taraf signifikan
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Uji Koefisien Determinasi (R2)
Setelah variabel independen dinyatakan
berpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi yang
terdaftar di BEI tahun 2015-2018, maka
untuk melihat seberapa besar pengaruhnya
dapat dilihat pada tabel 4.10. Pengujian
koefisien determinasi (R2) digunakan
untuk mengukur persentase sumbangan
variabel bebas yang diteliti terhadap naik
turunnya variabel terikat.
Tabel 4.5. Hasil Uji R2
Model Summaryb

Mod
el

R

Std.
Durbi
R Adjuste Error
nSquar d R
of the
Watso
e Square Estimat
n
e

1

0,85
0,3506
0,737 0,723
1,722
a
8
1
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data
diolah)
Berdasarkan tabel 4.5. di atas,
koefisien determinasi dapat dilihat dari
nilai R2 (Adjusted R Square) adalah 0,723
(72,3%). Artinya bahwa prosentase
sumbangan pengaruh bebas current
ratio,return on equity , net profit margin,
dan earning per share terhadap variabel
terikat harga saham sebesar 72,3%.
Sedangkan sisanya (100%-72,3% =27,7%)
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini.
4.3. Pembahasan
a. Pengaruh

variabel

current

ratio

terhadap harga saham
Tidak berpengaruhnya variabel
current ratio terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
mungkin disebabkan karena pada
umumnya investor tidak terlalu melihat
current ratio sebagai salah satu aspek
pengambilan keputusan penanaman

modal di pasar modal. Current ratio
yang rendah menyebabkan terjadinya
penurunan harga pasar dari harga saham
yang bersangkutan. Sedangkan current
ratio yang tinggi menunjukkan adanya
kelebihan kas sehingga dana untuk
menambah laba perusahaan terlalu
banyak
menganggur
dan
dapat
merugikan
perusahaan
dalam
memperoleh laba. Besar kecilnya
current ratio tidak dapat menjelaskan
atau memprediksi harga saham.
Penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Manopo
et al (2017) yang menyatakan bahwa
current ratio tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham.
b. Pengaruh variabel return on equity
terhadap harga saham
Variabel
return
on
equity
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
karena mungkin semakin tinggi nilai
return on equity menandakan bahwa
perusahaan mempunyai kinerja yang
baik dan akibatnya harga saham pun
akan ikut naik. Hal ini tentu saja akan
menarik
minat
investor
untuk
menanamkan
modalnya
pada
perusahaan bersangkutan. Return on
equity
menggambarkan
tingkat
pengembalian atas hasil sekuritas yang
memberitahukan kepada para pemegang
saham seberapa efektif dan efisien
modal
yang
digunakan
untuk
menghasilkan laba. Apabila return on
equity tinggi, maka harga saham juga
cenderung tinggi.
Penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Pratama
dan Erawati (2014) yang menyatakan
bahwa return on equity berpengaruh
signifikan terhadap harga saham.
c. Pengaruh variabel net profit margin
terhadap harga saham
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Variabel net profit margin tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
mungkin disebabkan karena dengan
memilih saham perusahaan yang tidak
memiliki net profit margin yang lebih
tinggi, akan menyebabkan tidak adanya
peningkatan dividen atau harga saham.
Penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Pratama
dan Erawati (2014) yang menyatakan
bahwa net profit margin tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham.

Unstandardized Coefficient Beta paling
besar adalah variabel earning per share
yaitu sebesar 0,699 yang berarti bahwa
variabel earning per share merupakan
variabel
yang
paling
dominan
berpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.

d. Pengaruh variabel earning per share
terhadap harga saham
Variabel earning per share
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
karena apabila earning per share
meningkat maka permintaan saham
tersebut juga meningkat dan harga
saham akan naik. Laba sangat
mempengaruhi investor dalam menilai
suatu perusahaan apakah layak dijadikan
sarana investasi yang menguntungkan
atau tidak. Analisa laba dari sudut
investor atau pemilik perusahaan
ditujukan pada laba per saham karena
angka ini memberikan informasi tentang
berapa laba yang diperoleh pemegang
saham biasa atas setiap lembar saham
yang dimilikinya.
Penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Panuntas
et al (2018) yang menyatakan bahwa
earning
per
share
berpengaruh
signifikan terhadap harga saham.
Adapun variabel yang paling
dominan berpengaruh terhadap harga
saham dapat dilihat pada nilai
Unstandardized Coefficient Beta pada
tabel
4.7.
Tabel
tersebut
memperlihatkan
bahwa
variabel
independen yang mempunyai nilai
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SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
1. Secara parsial current ratio tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar di BEI
tahun 2015-2018. Current ratio
merupakan kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka
pendeknya menggunakan total aset
lancar yang dimiliki. Current ratio
yang rendah menyebabkan terjadinya
penurunan harga pasar dari harga
saham yang bersangkutan. Sedangkan
current ratio yang tinggi menunjukkan
adanya kelebihan kas sehingga dana
untuk menambah laba perusahaan
terlalu banyak menganggur dan dapat
merugikan
perusahaan
dalam
memperoleh laba. Besar kecilnya
current ratio tidak dapat menjelaskan
atau memprediksi harga saham.
2. Secara parsial return on equity
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar di BEI
tahun 2015-2018. Return on equity
merupakan kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan laba dengan
modal yang dimiliki. Semakin tinggi
nilai return on equity menandakan
bahwa perusahaan mempunyai kinerja
yang baik dan akibatnya harga saham
pun akan ikut naik. Return on equity
menggambarkan tingkat pengembalian
atas
hasil
sekuritas
yang
memberitahukan
kepada
para
pemegang saham seberapa efektif dan
efisien modal yang digunakan untuk
menghasilkan laba. Apabila return on
equity tinggi, maka harga saham juga
cenderung tinggi.
3. Secara parsial net profit margin tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar di BEI
tahun 2015-2018. Net profit margin
merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur laba bersih setelah
pajak lalu dibandingkan dengan
volume penjualan. Dengan memilih
saham perusahaan yang tidak memiliki
net profit margin yang lebih tinggi,
akan menyebabkan tidak adanya
peningkatan dividen atau harga saham

4. Secara parsial earning per share
berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar di BEI
tahun 2015-2018. Earning per share
merupakan kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan keuntungan per
lembar saham pemilik. Earning per
share yang semakin tinggi akan
menggembirakan pemegang saham
karena semakin besar laba yang
disediakan untuk pemegang saham,
sehingga akan meningkatkan harga
saham. Laba sangat mempengaruhi
investor
dalam
menilai
suatu
perusahaan apakah layak dijadikan
sarana investasi yang menguntungkan
atau tidak. Analisa laba dari sudut
investor atau pemilik perusahaan
ditujukan pada laba per saham karena
angka ini memberikan informasi
tentang berapa laba yang diperoleh
pemegang saham biasa atas setiap
lembar saham yang dimilikinya
5. Secara simultan current ratio, return
on equity, net profit margin, dan
earning per share berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI tahun 20152018.

5.2. Saran
1. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya
diharapkan dapat menambah jumlah
variabel bebas selain current ratio,
return on equity, net profit margin,
dan earning per share dengan
menambah periode penelitian serta
objek penelitian yang lain sehingga
mampu menghasilkan penelitian
yang lebih baik dan sempurna.
2. Bagi perusahaan, agar dapat lebih
memperhatikan dan meningkatkan
kinerja keuangan di perusahaan agar
dapat menarik serta meningkatkan
kepercayaan
investor
untuk
berinvestasi di perusahaan.
3. Bagi manajemen perusahaan harus
tetap menjaga dan memperhatikan
keadaan laporan keuangan yang
sehat meskipun variabel current
ratio, return on equity, net profit
margin, dan earning per share tidak
dapat dijadikan acuan.
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4. Bagi investor maupun calon
investor,
sebelum
mengambil
keputusan investasi, sebaiknya
mempertimbangkan analisis rasio
keuangan
sehingga
dapat
memprediksi hasil yang akan
diperolehnya.
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ABSTRAK
Perusahaan dapat tetap berkembang melawan beratnya kondisi persaingan ditentukan oleh
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kosnumen untuk membeli produk yang
dijual. Rokok U Mild adalah salah satu produk rokok yang diproduksi dan dijual oleh salah
satu perusahaaan terbesar di Indonesia yang bernama PT.HM Sampoerna, Tbk dengan
menguasai 92% pasar rokok di Indonesia. Hal tersebut dapat diraih oleh PT.HM Sampoerna,
Tbk dengan cara mempertahakan ekuitas merek, harga, kemasan, dan label atas produk yang
dijual agar selalu dapat dijadikan pilihan utama saat konsumen memutuskan untuk
melakukan pembelian. Dengan latar belakang ini, tujuan penelitian adalah untuk
menganalisa pengaruh ekuitas merek, harga, kemasan, dan label terhadap keputusan
pembelian.
Populasi dalam penelitian ini adalah perokok aktif yang bertempat tinggal di Kecamatan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor sebanyak 100 orang dengan menggunakan rumus slovin.
Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling dan
Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda meliputi uji
validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji-t, uji-f, dan koefisien determinasi dengan
menggunakan SPSS for Window 22.0.
Hasil analisis menunjukan bahwa semua indicator yang digunakan valid dan reliabel.
Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y= 1.593 + 0.957 X1 - 0.588 X2 + 0.215 X3 – 0.342
X4 + e. Berdasarkan hasil uji F ditemukan bahwa varibel ekuitas merek, harga, kemasan, dan
label secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan hasil uji t
menunjukan bahwa ekuitas merek, dan kemasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian. Sedangankan harga dan label berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertahankan dan
meningkatkan ekuitas merek, kemasan, harga, dan label untuk meningkatkan keputusan
pembelian.
Kata kunci : Ekuitas Merek, Harga, Kemasan, Label, Keputusan Pembelian.
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HM sampoerna, Tbk sebagai berikut :

PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah
Banyaknya
jumlah
perokok
di
Indonesia
mengakibatkan
tingginya
permintaan pasar terhadap produk rokok
sehingga perusahaan rokok – rokok yang
ada di Indonesia tetap memenuhi permintaan
pasar tersebut. Dengan tingginya tingkat
permintaan pasar terhadap produk rokok maka
pertumbuhan industri rokok di Indonesia
terus berkembang hal
ini ditandai dengan
munculnya beberapa merek- merek rokok
baru yang beredar di Indonesia. Rokok yang
beredar di Indonesia dapat dibedakan menjadi
3 jenis rokok yaitu sigaret kretek tangan
(SKT), sigaret kretek mesin (SKM), dan juga
sigaret putih mesin (SPM). Adapun, untuk
jenis rokok SKM dapat dibedakan menjadi dua
yaitu SKM regular atau rokok berfilter tetapi
kadar nikotin masih tinggi dan juga SKM
Mild yaitu rokok berfilter tetapi kadar
nikotinnya sedikit atau biasa disebut Low
Tar Nicotine (LTN).
Munculnya beragam inovasi produk
serta merek baru dari para pesaing
menimbulkan sebuah kompetisi pasar yang
ketat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya
merek - merek baru yang memberikan
jumlah batang rokok yang lebih banyak dari
biasanya yang sebelumnya
rokok
jenis
LTN SKM berisi 16 batang menjadi
berisi 20 batang dan dijual dengan harga yang
terjangkau seperti merek Djarum Super Mild
dan Esse Mild. Rokok U Mild selain harus
bersaing
dengan rokok A Mild yang
merupakan masih satu induk produksi PT HM
sampoerna, Tbk juga harus menghadapi merek
- merek rokok produksi perusahaan lainnya.
Oleh karena itu, terbentuk sebuah persaingan
yang cukup ketat baik dari sisi harga, kualitas
produk, kemasan, label, ekuitas merek, serta
promosi dalam industry rokok. Persaingan
yang ketat dalam industri rokok tersebut dapat
menjadi salah satu penyebab pangsa pasar
rokok U Mild mengalami penurunan. Hal
tersebut dapat dilihat dari laporan tahunan PT

Tabel 1 Data Pangsa Pasar PT HM
Sampoerna, Tbk Tahun 2014 – 2015
Pangsa Pasar

2014

2015 Perubahan

A Mild

14,4%

14,9%

0,5%

Dji Sam Soe

6,3%

7,0 %

0,7%

U Mild

5,4%

4,8 %

(0,6%)

Sumber : Laporan tahunan PT HM
Sampoerna,
Tbk
(2015),
(www.sampoerna.com).
Berdasarkan Tabel 1 di atas
dapat diketahui bahwa pangsa pasar rokok
U Mild mengalami penurunan sebanyak
0,6 % di Tahun 2015 dan menempati posisi
di bawah rokok jenis LTN SKM
saingannya yaitu A mild.
1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pada
pendahuluan di atas, maka permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
(1) Apakah secara simultan ekuitas
merek, harga, kemasan dan label
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild
(2) Apakah
secara
parsial
ekuitas
merek berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild ?
(3) Apakah
secara
parsial
harga
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild ?
(4) Apakah secara parsial kemasan
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild ?
(5) Apakah
secara
parsial
label
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild ?

1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
(1) Untuk mengetahui apakah secara
simultan ekuitas merek, harga, kemasan
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dan label berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild.
(2) Untuk mengrtahui apakah secara
parsial ekuitas merek berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian rokok U Mild.
(3) Untuk mengetahui apakah secara
parsial
harga
berpengaruh signifikan
keputusan pembelian rokok U Mild.
(4) Untuk mengetahui apakah secara
parsial kemasan berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian rokok U Mild.
(5) Untuk mengetahui apakah secara
parsial label berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Ekuitas Merek
Ekuitas Merek adalah nilai tambah yang
diberikan pada produk atau jasa yang dapat
tercermin dalam cara konsumen berfikir,
merasa dan bertindak dalam hubungannya
dengan merek dan juga harga, pangsa pasar
dan profitabilitas yang diberikan merek bagi
perusahaan
(Kotler
dan
Keller;
2009:263-267), dengan indikator pernyataan
sebagai berikut:
1) Keutamaan merek.
2) Kinerja merek.
3) Pencitraan merek.
4) Penilaian merek.
5) Perasaan merek.
6) Resonansi merek.
2.1.2. Harga
Menurut Abdurahman (2015:109) harga
adalah sejumlah uang yang berfungsi sebagai
alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa.
Harga dapat
juga diartikan
penentuan
nilai suatu produk dibenak konsumen.
dengan indikator pertanyaan sebagai berikut:
1) Penetapan pelanggan terhadap nilai – nilai
produk menjadi batas atau harga, 2) Dalam
penentapan harga diantara dua keadaan
ekstrem
ini
perusahaan
harus
mempertimbangkan, sejumlah faktor internal

dan eksternal lainnya, 3) Pelanggan
menentukan apakah harga suatu produk
sudah tepat.
2.1.3. Kemasan
Kemasan adalah segala kegiatan
merancang dan memproduksi wadah atau
bungkus suatu produk (Abdurrahman;
2015:85), dengan indikator pertanyaan
sebagai berikut :
1.Swalayan (Self Service).
2.Kemakmuran
Konsumen
(Consumer
Offluence).
3.Citra
Perusahaan dan Merek (Company
and Brand Image).
4.Peluang
Inovasi
(Innovational
Opportunity).
2.1.4.Label
Menurut Abdurrahman (2015:87)
Label adalah bagian dari barang yang berisi
keterangan tentang produk tersebut dan
menurut PP Indonesia nomor 19 tahun 2003
tentang pengamanan rokok bagi kesehatan
menyebutkan, label rokok adalah setiap
keterangan rokok baik berbentuk gambar,
tulisan, atau kombinasi keduanya atau
bentuk lain yang disertakan pada rokok,
dimasukan ke dalam, ditempatkan pada, atau
merupakan bagian kemasan rokok., dengan
indikator sebagai berikut: 1) Brand
IdentifIes label, yaitu label yang semata –
mata sebagai brand merek 2) Grade Label,
yaitu
Label
yang menunjukan tingkat
kualitas tertentu suatu barang. 3) Descriptive
Label, yaitu label yang menggambarkan
cara mempergunakan, pemeliharaan, dan
features lainnya dan produk.
2.1.5.Keputusan Pembelian
Dalam penilitian ini
variabel
terikatnya adalah keputusan pembelian.
Menurut Kotler dan Keller (2009:166)
mendefiniskan bahwa perilaku pembelian
konsumen adalah studi tentang bagaimana
individu, kelompok, dan organisasi memilih,
membeli, menggunakan dan bagaimana
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barang, jasa, ide atau pengalaman untuk
memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
Sedangkan menurut ahli lainnya schiffan dan
kanuk dalam Abdurrahman (2015:35) Perilaku
konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan
konsumen
dalam,
mencari,
membeli,
menggunakan,
mengevaluasi,
dan
menghabiskan produk dan jasa yang mereka
harapkan akan memuaskan kebutuhannya.
Adapun indikator penelitiannya meliputi: (1)
Keputusan pilihan produk (2) Keputusan
pilihan merek (3) Keputusan pilihan penyalur
(4) Keputusan jumlah pembelian (5) Keputusan
waktu pembelian (6) Keputusan metode
pembayaran
2.1.6. Hipotesis
Berdasarkan deskripsi teoritis yang telah
penulis sampaikan di atas, maka hipotesis
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Hipotesis 1
H1 = Ekuitas merek, harga,
kemasan dan label secara simultan
berpengaruh terhadap keputusan
pembelian rokok U Mild.
2. Hipotesis 2
H2 = Ekuitas merek secara parsial
berpengaruh terhadap keputusan
pembelian rokok U Mild.
3. Hipotesis 3
H3 = Harga secara parsial
berpengaruh terhadap keputusan
pembelian rokok U Mild.
4. Hipotesis 4
H4 = Kemasan secara parsial
berpengaruh terhadap keputusan
pembelian rokok U Mild.
5. Hipotesis 5
H5 = Label merek secara parsial
berpengaruh terhadap keputusan
pembelian rokok U Mild.

Gambar 1 Kerangka Berfikir
Konseptual
4. Analisis dan Hasil Penelitian
4.1. Data Sampel
Guna mendapatkan sampel yang
representatif yang dapat mewakili populasi
penelitian di atas, maka teknik pengambilan
sampel yang penulis gunakan adalah
teknik purposive sampling dan snowball
sampling.
Menurut
Sugiyono
(2013:124)
purposive sampling yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu
sedangkan snowball sampling yaitu teknik
penentuan
sampel
yang
mula-mula
jumlahnya kecil, kemudian membesar.
Teknik purposive sampling penulis gunakan
sebagai penentuan kriteria apa saja yang
harus
dipenuhi oleh calon responden
sedangkan teknik snowball
sampling
penulis
gunakan untuk pengambilan
jumlah respondennya. Oleh sebab itu,
peneliti tidak menentukan siapa yang akan
dijadikan responden, melainkan sampel
diambil secara hati-hati yang dipandang
sesuai untuk digunakan sebagai sumber data
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serta memenuhi 5 kriteria sebagai berikut: 1)
Usia di atas 18 Tahun 2) Bertempat tinggal di
Kecamatan Babakan Madang. 3) Perokok
Aktif. 4) Pernah
membeli
serta mengkonsumsi rokok
U
Mild selama 3 bulan terakhir. 5)
Membeli untuk
diri sendiri.
Adapun populasi dalam penelitian
ini
adalah
Orang
yang
pernah
mengkonsumsi Rokok U Mild
dan
bertempat tinggal di Kecamatan Babakan
Madang Kabupaten Bogor sebanyak 100
orang diambil menggunakan rumus
lemoshow sebagai berikut:

Responden
dalam
penelitian
ini
didominasi oleh laki-laki (97%), status
lajang (66%), usia 21-30 tahun (60%),
pendidikan SLTA (76%), pekerjaan
karyawan
swasta
(83%),
penghasilan/bulan 2,1-3.0 Juta (33%),
pengeluaran/bulan 1,0-2,0 Juta (33%),
dan
pengeluaran
khusus
untuk
rokok/bulan 210-300 Ribu (26%). Data
yang digunakan adalah data primer yang
diperoleh dari sumber pertama melalui
kuisioner.
4.2. Uji Validitas & Reabilitas
Uji
validitas
digunakan
untuk
mengukur valid atau tidaknya sebuah
kuisioner. Dikatakan valid apabila
pernyataan
ekuitas
merek,
harga,
kemasan, dan label terhadap keputusan
pembelian rokok U Mild, dalam kuisioner
tersebut mampu mengungkapkan apa
yang ingin diukur, serta tinggi rendahnya
validitas instrumen, menunjukan sejauh
mana data yang terkumpul tersebut
menyimpang dari variabel yang diuji.

Untuk mengetahui valid tidaknya
pertanyaan dalam kuisioner, maka
rhitung > 0,300.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel
Ekuitas Merek
No
r Hitung
ket
Simpulan
X1.1
0,556
> 0,3
Valid
X1.2
0,388
> 0,3
Valid
X1.3
0,444
> 0,3
Valid
X1.4
0,441
> 0,3
Valid
X1.5
0,679
> 0,3
Valid
X1.6
0,643
> 0,3
Valid
X1.7
0,726
> 0,3
Valid
X1.8
0,674
> 0,3
Valid
X1.9
0,396
> 0,3
Valid
X1.10
0,329
> 0,3
Valid
X1.11
0,521
> 0,3
Valid
X1.12
0,415
> 0,3
Valid
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel
Harga
No
r Hitung
ket
Simpulan
X1.1
0,467
> 0,3
Valid
X1.2
0,467
> 0,3
Valid
X1.3
0,370
> 0,3
Valid
X1.4
0,415
> 0,3
Valid
X1.5
0,323
> 0,3
Valid
X1.6
0,406
> 0,3
Valid
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel
Kemasan
No
r Hitung
ket
Simpulan
X1.1
0,735
> 0,3
Valid
X1.2
0,353
> 0,3
Valid
X1.3
0,820
> 0,3
Valid
X1.4
0,651
> 0,3
Valid
X1.5
0,822
> 0,3
Valid
X1.6
0,361
> 0,3
Valid
X1.7
0,820
> 0,3
Valid
X1.8
0,822
> 0,3
Valid
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Label
No
r Hitung
ket
Simpulan
X1.1
0,445
> 0,3
Valid
X1.2
0,379
> 0,3
Valid
X1.3
0,523
> 0,3
Valid
X1.4
0,533
> 0,3
Valid
X1.5
0,474
> 0,3
Valid
X1.6
0,408
> 0,3
Valid
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel
Keputusan Pembelian
No
r Hitung
ket
Simpulan
X1.1 0,662
> 0,3
Valid
X1.2 0,502
> 0,3
Valid
X1.3 0,685
> 0,3
Valid
X1.4 0,403
> 0,3
Valid
X1.5 0,511
> 0,3
Valid
X1.6 0,662
> 0,3
Valid
X1.7 0,687
> 0,3
Valid
X1.8 0,502
> 0,3
Valid
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. Suatu
kuesioner dikatakan reliabel atau handal
jika jawaban seseorang atas pertanyaan
yang disampaikan konsisten dari waktu ke
waktu. Dikatakan handal (reliabel) jika
memiliki koefisien keandalan atau
cronbach‟s alpha sebesar 0,6 atau lebih.
Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas
No

Pernyataan

1
2
3
4
5

Variabel X1
Variabel X2
Variabel X3
Variabel X4
Variabel Y

r
hitung
0,848
0,673
0,889
0,722
0,840

r
table
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

normalitas, multikolineritas, dan uji
heteroskedastisitas.
Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal atau tidak.
Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t
mengasumsikan bahwa nilai residual
harus mengikuti distribusi normal.
Kalau asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk
jumlah sampel
kecil. Uji ini dapat dilakukan dengan
pendekatan histogram, pendekatan grafik
maupun pendekatan Kolmogorv-Smirnov.
Adapun uji normalitas dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan analisis
Kolmogorov Smirnov, data residual
dikatakan berdistribusi normal bila nilai
Asymp Sig (2-tailed) > taraf nyata (α =
5%).
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

Ket
Realiabel
Realiabel
Realiabel
Realiabel
Realiabel

Dari tabel hasil uji validitas dan
reabilitas dapat dinyatakan bahwa data
variabel yang terkumpul valid dan
reliabel.
4.3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik pada penelitian
ini dilakukan beberapa uji yaitu uji

Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk
melihat apakah terdapat korelasi antara
variabel bebas atau tidak. Multikolinieritas
dilakukan dengan melihat nilai Tolerance
dan Variance Inflation Factor (VIF).
Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika
nilai tolerance > 0,1 atau VIF < 5. Di bawah
ini disampaikan hasil uji multikolinieritas
dengan melihat Tolerance dan Variance
Inflation Factor (VIF) nya.
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas
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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.
Uji
heteroskedastisitas
dapat
dilakukan
dengan pendekatan metode glejser. Di
bawah ini penulis sampaikan hasil uji
heteroskedastisitas
menggunakan
pendekatan metode glejser.
Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel di atas menunjukkan bahwa
semua
nilai
signifikansi
variabel
independen yang ada diatas lebih besar
dari nilai signifikansi pada tingkat 5% (α
= 0,05). Hal ini berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi,
sehingga model regresi layak digunakan
untuk memprediksi keputusan pembelian
berdasarkan
masukan
variabel
independennya.
4.4. Analisis Regresi Linier Berganda
Dari hasil Analisa menggunakan regresi
berganda didapatkan hasil sebagai
berikut:
Tabel 9. Hasil Analisis Regresi
Berganda

Persamaan regresi berganda yang
terbentuk dari hasil diatas adalah:
Y= 1,593+0,957X1–0,588X2 +0,215X3–0,342X4

Yang berarti bahwa:
e. Konstanta sebesar 1,593 yang berarti
jika variabel ekuitas merek, harga,
kemasan dan label dianggap nol maka
variabel keputusan pembelian hanya
sebesar 1,593.
f. Koefisien regresi variabel ekuitas
merek diperoleh nilai sebesar 0,957
yang berarti jika variabel ekuitas merek
mengalami kenaikan atau penurunan
satu sementara variabel harga, kemasan
dan label diasumsikan tetap maka
keputusan pembelian juga akan
mengalami kenaikan atau penurunan
sebesar 0,957.
g. Koefisien regresi variabel harga
diperoleh nilai sebesar – 0,588 yang
berarti jika variabel harga mengalami
penurunan
atau
kenaikan
satu
sementara variabel ekuitas merek,
kemasan dan label diasumsikan tetap
maka keputusan pembelian juga akan
mengalami kenaikan atau penurunan
sebesar 0,588.
h. Koefisien regresi variabel kemasan
diperoleh nilai sebesar 0,215 yang
berarti bahwa jika variabel kemasan
mengalami kenaikan atau penurunan
satu sementara variabel ekuitas merek,
harga dan label diasumsikan tetap maka
keputusan pembelian juga akan
mengalami kenaikan atau penurunan
sebesar 0,215.
i. Koefisien regresi variabel label
diperoleh nilai sebesar – 0,342 yang
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berarti jika variabel label mengalami
penurunan atau kenaikan satu sementara
variabel ekuitas merek, harga dan
kemasan diasumsikan tetap maka
keputusan
pembelian
juga
akan
mengalami kenaikan atau penurunan
sebesar 0,342.

Uji T
Hasil Uji t penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel Coefficients 5 di atas
yaitu dengan melihat nilai t maupun
sig.-nya. . Guna lebih jelasnya dapat
dilihat pada salinan tabel di bawah ini.

Tabel 11. Hasil Uji t

Uji F
Uji F atau dikenal dengan Uji
Simultan bertujuan untuk melihat
seberapa besar pengaruh semua variabel
bebas (independent) dalam hal ini ekuitas
merek, harga, kemasan dan label secara
bersama-sama
terhadap
variabel
terikatnya (dependent). Adapun hasil Uji
F dalam penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel Anova di bawah ini.
Tabel 10. Hasil Uji F

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Fhitung yang diolah dengan
menggunakan SPSS adalah sebesar
149,909. Sementara itu nilai Ftabel yang
dilihat pada Tabel Nilai-nilai Untuk
Distribusi F adalah 2,470. Dengan
demikian maka dapat dikatakan bahwa
nilai Fhitung = 149,909 > dari Ftabel = 2,470.
Ini berarti bahwa variabel independen
yang terdiri dari ekuitas merek, harga,
kemasan dan label berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian rokok U
Mild di Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor.

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:
a. Secara
parsial
ekuitas
merek
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian rokok
U Mild di Kecamatan Babakan
Madang Kabupaten Bogor karena
thitung
(19,337) > ttabel (1,985)
serta nilai signifikansinya di bawah
0,05.
b. Secara parsial harga berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild di
Kecamatan
Babakan
Madang
Kabupaten Bogor karena thitung (5,089) > ttabel (1,985) serta nilai
signifikansinya di bawah 0,05.
c. Secara
parsial
kemasan
berpengaruh positif dan signifikan
tehadap keputusan pembelian rokok U
Mild di Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten
Bogor
karena thitung
(4,895) > ttabel (1,985) serta nilai
signifikansinya di bawah 0,05.
d. Secara
parsial
label
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berpengaruhnegatif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian rokok
U Mild di Kecamatan Babakan
Madang Kabupaten Bogor karena
thitung (- 4,778) > ttabel
(1,985)
serta nilai signifikansinya di bawah
0,05.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Setelah
variabel
independen
dinyatakan berpengaruh terhadap keputusan
pembelian rokok U Mild di Kecamatan
Babakan Madang Kabupaten Bogor, maka
untuk melihat seberapa besar pengaruhnya
dapat dilihat
pada
Tabel
Model
Summary
hasil
perhitungan
dengan
menggunakan Statistical Package
for the Social Science (SPSS), seperti
terlihat di bawah ini.
Tabel 12 Koefisien Determinasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Adjusted R Square adalah
0,857 atau 85,7%. Hal ini berarti
bahwa variabel independen berupa
ekuitas merek, harga, kemasan dan
label
secara
bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen
keputusan pembelian rokok U Mild di
Kecamatan Babakan Madang
Pembahasan

Maka
dapat
dikatakan
bahwa
berpengaruh positifnya ekuitas merek dan
kemasan
secara
otomatis
akan
meningkatkan
keputusan
pembelian
konsumen rokok U Mild di Kecamatan
Babakan Madang Kabupaten Bogor
dikarenakan cukup banyaknya konsumen

merupakan masyarakat menengah
dengan kalangan usia remaja-dewasa.
Dimana
mereka
cenderung
mempertimbangkan
merek
dan
kemasan dari sebuah produk sebelum
memutuskan
untuk
melakukan
pembelian.
Bepengaruh negatifnya harga dan
label secara otomatis akan menurunkan
keputusan pembelian rokok U Mild.
Artinya apabila harga dan label
dinaikan maka keputusan pembelian
akan menurun demikian sebaliknya jika
harga dan label diturunkan maka
keputusan pembelian akan meningkat.
Simpulan
Sesuai dengan uraian-uraian di
atas serta hasil analisis dan interpretasi
data yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan,
sebagai berikut:
9. Secara serempak ekuitas merek, harga,
kemasan dan label berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian rokok U Mild di Kecamatan
Babakan Madang Kabupaten Bogor.
10. Secara
parsial
ekuitas
merek
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian rokok U Mild di
Kecamatan
Babakan
Madang
Kabupaten Bogor.
11. Secara parsial harga berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian rokok U Mild di Kecamatan
Babakan Madang Kabupaten Bogor.
12. Secara parsial kemasan berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian rokok U Milds di Kecamatan
Babakan Madang Kabupaten Bogor.
13. Secara parsial label berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian rokok U Mild di Kecamatan
Babakan Madang Kabupaten Bogor.
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Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas,
maka penulis dapat memberikan beberapa
saran, sebagai berikut:
1. Divisi Manajemen Pemasaran PT.HM
Sampoerna,Tbk harus memperhatikan
program peningkatan ekuitas merek.
Program yang dapat dilakukan oleh
perusahaan salah satunya dengan terus
menciptakan iklan yang kreatif dan
inovatif seperti strategi below the line
dengan cara membuat sebuah acara
festival yang berhubungan dengan
beragam komunitas seperti musik,
otomotif, olahraga dan lain sebagainya.
2. Dalam hal kemasan yang juga merupakan
salah satu variabel yang berpengaruh
terhadap keputusan pembelian rokok U
Mild Oleh karena itu, perusahaan juga
harus terus menciptakan inovasi pada
kemasan produk. Misalnya dengan
memperkuat warna dari kemasan, desain
kemasan dibuat semakin artistik, bentuk
kemasan yang unik dan lain sebagainya
3. Hubungan dengan harga sebagai variabel
yang berpengaruh terhadap keputusan
pembelian rokok U Mild mengenai
terjangkau dan murahnya rokok U Mild
divisi manajemen pemasaran PT.HM
Sampoerna,Tbk
perlu
bekerjasama
dengan divisi manajemen produksi untuk
dapat membuat produk yang berkualitas
dengan biaya yang rendah sehingga harga
jual dari produk tersebut bisa murah.
4. Divisi manajemen pemasaran PT.HM
Sampoerna,Tbk dapat memperkuat Brand
label (label identitas merek) pada produk
rokok U Mild agar konsumen lebih
memperhatikan Brand label (label
identitas merek) dan slogan yang ingin
disampaikan dibanding label keterangan
bahaya kesehatan merokok dan gambar
seram.
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