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1 Krisna Sudjana dan 2 Aristia Dwi Lestari 
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2 Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

 

ABSTRAK 
 

Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan-perusahaan berlomba-lomba 

dalam meningkatkan kinerja dan kualitas dalam rangka mencari keuntungan yang 

nantinya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan adanya nilai tambah 

tersebut, diharapkan dapat menarik minat para investor untuk penanaman modal dalam 

bentuk saham. Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing adalah untuk 

memperoleh laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam 

jangka panjang yang dapat dipengaruhi oleh laba bersih, modal kerja dan arus kas 

terhadap harga saham. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. 

Indosat, Tbk. sejumlah 15 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, sehingga diperoleh 11 sampel. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Arus 

Kas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Laba Bersih dan Modal 

Kerja tidak menunjukkan pengaruh terhadap Harga Saham. Hasil penelitian secara 

simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama Laba Bersih, Modal Kerja dan Arus 

Kas tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel 

tersebut terhadap Harga Saham sebesar 31,4% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya 

adjusted R square sebesar 31,4%, sedangkan sisanya 68,6% dipengaruhi faktor lain yang 

tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis yang semakin 

ketat membuat perusahaan-perusahaan 

berlomba-lomba dalam meningkatkan 

kinerja dan kualitas dalam rangka 

mencari keuntungan yang nantinya akan 

memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan. Dengan adanya nilai tambah 

tersebut, diharapkan dapat menarik 

minat para investor untuk penanaman 

modal dalam bentuk saham. 

Tujuan perusahaan dalam suatu 

perekonomian yang bersaing adalah 

untuk memperoleh laba yang sebesar-

besarnya sesuai dengan pertumbuhan 

perusahaan dalam jangka panjang. 

Walaupun tidak semua dalam organisasi 

perusahaan menjadikan laba sebagai 

tujuan utama. Laba bersih perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang dilihat 

investor di pasar modal untuk 

menentukan pilihan dalam menanamkan 

investasinya. Salah satu cara yang bisa 

ditempuh oleh investor dalam 

menanamkan dananya adalah dengan 

cara membeli saham. Saham merupakan 

surat bukti tanda kepemilikan bagian 

modal pada perseroan terbatas. Pada 

prakteknya harga saham selalu 

berfluktuasi dari waktu ke waktu. Harga 

saham dapat lebih tinggi atau lebih 

rendah bahkan sama dengan harga yang 

tertera dalam sertifikat saham. Fluktuasi 

saham dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor seperti ekonomi, politik, 

keamanan, dan lain-lain.  

Menurut Fahmi (2013: 270), 

saham adalah tanda bukti penyertaan 

kepemilikan modal/dana pada suatu 

perusahaan, kertas yang tercantum 

dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan dan di ikuti dengan hak dan 

kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya, persediaan yang siap 

untuk dijual. Saham dibagi menjadi dua, 

yaitu: saham biasa (common stock) dan 

saham preferen (preffered stock). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa saham 

merupakan suatu tanda bukti yang 

menunjukan kepemilikan seseorang 

terhadap suatu perusahaan. 

Lebih lanjut saham merupakan 

surat berharga yang dapat diperjual 

belikan yang berisi tanda penyertaan 

atau kepemilikan seseorang atau badan 

dalam suatu perusahaan terbatas. Pihak 

yang membutuhkan dana dapat 

menerbitkan saham sebagai sumber dana 

untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaannya. Di sisi lain, pihak yang 

kelebihan dana dapat menginvestasikan 

dananya dalam bentuk saham dengan 

harapan bahwa dana tersebut akan 

menghasilkan pengembalian yang 

diharapkan. Keuntungan yang diperoleh 

investor yang berinvestasi dalam bentuk 

saham adalah capital gain dan deviden. 

Deviden merupakan laba yang dibagikan 

kepada pemegang saham atau investor. 

Capital Gain merupakan selisih antara 

harga pembelian  dan penjualan dari 

saham tersebut dimana harga penjualan 

lebih tinggi daripada harga pembelian. 

(Willianove, 2013: 2) 

Dalam kepemilikan saham, pasar 

modal merupakan tempat yang tepat 

dalam mempertemukan pihak yang 

membutuhkan dana dan pihak yang ingin 

menempatkan dananya untuk 

berinvestasi. Pihak yang membutuhkan 

dana yaitu perusahaan yang menjalankan 

kegiatan usaha atau yang menghasilkan 

laba, sedangkan pihak yang 

menempatkan dananya untuk investasi 

adalah pihak yang menginginkan dana 

yang diinvestasikannya menjadi 

produktif. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

masalah yang didapat, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara laba bersih 

terhadap harga saham pada PT. 

Indosat, Tbk? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara modal kerja 

perusahaan terhadap harga saham 

pada PT. Indosat, Tbk? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara arus kas 

perusahaan terhadap harga saham 

pada PT. Indosat, Tbk? 

4. Apakah laba bersih, modal kerja, 

dan arus kas secara simultan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham 

pada PT. Indosat, Tbk? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara laba bersih 

terhadap harga saham pada PT. 

Indosat, Tbk. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara modal kerja 

terhadap harga saham pada PT. 

Indosat, Tbk. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara arus kas terhadap 

harga saham pada PT. Indosat, Tbk. 

4. Untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara laba bersih, modal 

kerja, dan arus kas dengan harga 

saham pada PT. Indosat Tbk 

simultan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Signal (Signalling 

Theory) 

Menurut Fahmi (2014: 21) Teori 

Signaling adalah:“Signaling theory is 

the theory that discusses the up and 

down of prices in markets such as market 

price, bond, etc, so that will affect the 

decision of investors.” Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. 

Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik dari pada 

perusahaan lain. Teori sinyal 

menjelaskan bahwa pemberian sinyal 

dilakukan oleh manajer untuk 

mengurangi asimetri informasi. Manajer 

memberikan informasi melalui laporan 

keuangan bahwa mereka menerapkan 

kebijakan akuntansi konservatisme yang 

menghasilkan laba yang lebih 

berkualitas karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukan tindakan 

membesar-besarkan laba dan membantu 

pengguna laporan keuangan dengan 

menyajikan laba dan aset yang tidak 

overstate. 

Laporan keuangan merupakan 

salah satu alat yang digunakan oleh 

manajemen untuk menarik calon 

investor, sehingga tidak mengherankan 

jika laporan keuangan sering kali dibuat 

sedemikian rupa untuk menampilkan 

angka yang diinginkan oleh manajemen 

melalui berbagai tindakan manipulasi. 

Hal ini sesuai dengan Signalling Theory 

yang menunjukkan kecenderungan 

adanya asimetri informasi antara pemilik 

perusahaan dan investor. Pihak internal 

perusahaan secara umum mempunyai 

lebih banyak informasi mengenai 

kondisi nyata perusahaan saat ini dan 

prospeknya dimasa yang akan datang, 

dibandingkan dengan pihak eksternal. 

Asimetri informasi ini dapat 

diminimalkan dengan mengungkapkan 

informasi sebanyak-banyaknya. 

Informasi yang diungkapkan diharapkan 

adalah informasi yang menunjukkan 

kondisi perusahaan yang sebenar-

benarnya. 
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Laporan arus kas dapat dijadikan 

informasi alternatif dalam menilai 

kinerja dan prospek perusahaan, pada 

saat laba mempunyai peluang yang besar 

untuk tersentuh praktek manipulasi. 

Angka-angka akuntansi yang dilaporkan 

perusahaan dapat digunakan sebagi 

signal jika angka-angka tersebut dapat 

mencerminkan informasi mengenai 

atribut-atribut keputusan perusahaan 

yang tidak dapat diamati. Ketika 

perusahaan melaporkan kepada publik 

komponen labanya, maka hal tersebut 

merupakan good news karena 

perusahaan menganggap perusahaan 

memberikan informasi yang lengkap 

mengenai perusahaan. Dengan 

komponen laba yang dilaporkan 

perusahaan, maka investor dapat 

mengetahui kinerja perusahaan yang 

sesungguhnya sehingga prediksi yang 

dilakukan akan lebih akurat. 

 

2.1.2. Laba Bersih 

Menurut Hery (2013: 108) laba 

bersih berasal dari transaksi pendapatan, 

beban, dan kerugian. Transaksi-transaksi 

ini diikhtisarkan dalam laporan laba rugi. 

Akuntansi telah mengadopsi pendekatan 

transaksi (transaction approach) dalam 

mengukur laba atau rugi bersih, yang 

menekankan pada perhitungan langsung 

antara pendapatan, beban, dan kerugian. 

Pendekatan transaksi ini, kadang-kadang 

dikenal sebagai metode penandingan 

(matching method). Laba dihasilkan dari 

selisih antara sumber daya masuk 

(pendapatan) dengan sumber daya keluar 

(beban dan kerugian) selama periode 

waktu tertentu. 

Menurut Harison, et al. (2012: 

11) menyatakan bahwa laba (income) 

adalah kenaikan manfaat ekonomi 

selama periode akuntansi (misalnya, 

kenaikan aset atau penurunan 

kewajiban) yang menghasilkan 

peningkatan ekuitas selain yang 

menyangkut transaksi dengan pemegang 

saham. Selanjutnya menurut Harison, et 

al. (2012: 13), laba bersih diperoleh 

apabila total pendapatan melampaui total 

beban. Dalam akuntansi, kata "bersih" 

merujuk pada jumlah setelah 

pengurangan. Jadi, laba bersih adalah 

sisa laba setelah mengurangi beban dan 

rugi dari pendapatan dan keuntungan. 

Menurut Santoso (2010: 96) 

menyatakan bahwa laba perlembar 

saham merupakan suatu penyederhanaan 

dari laba bersih sebagai indikator kinerja 

perusahaan yang cukup signifikan yang 

telah diterima kalangan dunia keuangan 

secara luas. Sedangkan menurut Fahmi 

(2012: 138) Laba perlembar 

saham/Earning Pers Share (EPS) adalah 

bentuk pemberian keuntungan yang 

diberikan kepada pemegang saham dari 

setiap lembar saham yang dimiliki. 

Laba bersih (net income/net 

earning statement) menjadi bahan kajian  

yang penting untuk  menganalisis  

kinerja  perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek. Analisis fundamental 

menggunakan laba bersih untuk 

memperkirakan apakah sebuah saham 

perusahaan layak dibeli. Asumsi  yang  

digunakan  kemudian adalah bahwa data 

akuntansi tersebut menggambarkan nilai 

fundamental perusahaan dan arah 

perubahannya, maka seharusnya 

informasi akuntansi tersebut berdampak 

pada saham perusahaan. Reaksi pasar 

terhadap saham akan tercermin dalam 

pergerakan harga saham disekitar 

tanggal pengumuman. 

Dari beberapa pendapat mengenai 

laba maka dapat disimpulkan bahwa laba 

adalah suatu laporan utama yang 

berisikan tentang ringkasan kinerja 

perusahaan, ringkasan hasil bersih 

aktivitas operasi usaha yang dapat 

mencerminkan prestasi suatu perusahaan 

dan dapat digunakan dalam berbagai 

konteks. 
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Jenis dan Pengukuran Laba 

Menurut Subramanyam (2013:26) dan 

Harrison (2012:13) laba terdiri dari 

beberapa jenis yaitu: 

1. Laba kotor yang disebut juga margin 

kotor (grossmargin) merupakan 

selisih antara penjualan dan harga 

pokok penjualan. 

2. Laba operasi merupakan selisih 

antara penjualan dengan seluruh 

biaya dan beban operasi. Laba 

operasi biasanya tidak mencakup 

biaya modal (bunga) dan pajak. 

3. Laba sebelum pajak merupakan laba 

dari operasi berjalan sebelum 

cadangan untuk pajak penghasilan. 

4. Laba setelah pajak merupakan laba 

dari bisnis perusahaan yang sedang 

berjalan setelah bunga dan pajak. 

5. Laba bersih adalah laba dari bisnis 

perusahaan yang sedang berjalan 

setelah bunga dan pajak. Laba bersih 

merupakan sisa laba setelah 

mengurangi beban dan rugi dari 

pendapatan dan keuntungan. 

2.1.3. Modal Kerja 

Modal kerja sangat diperlukan 

dalam menjalankan kegiatan usaha. 

Setiap perusahaan tentunya 

membutuhkan modal kerja dalam 

melakukan kegiatan operasional sehari-

hari. Untuk menunjang setiap aktivitas 

yang ada dalam suatu perusahaan, 

tentunya diperlukan modal kerja yang 

cukup dan baik dalam hal kualitas 

maupun kuantitas. Dengan adanya modal 

kerja yang cukup dan baik, perusahaan 

tidak akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi krisis ekonomi atau 

masalah keuangan, sehingga perusahaan 

dapat beroperasi dengan baik dan 

optimal agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. M odal kerja menurut Kasmir 

(2016:250) adalah m o d a l    yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan 

operasi perusahaan. Modal kerja juga 

dapat diartikan sebagai investasi yang 

ditanamkan dalam aktiva lancar atau 

aktiva jangka pendek seperti kas, surat 

berharga, piutang, persediaan dan aktiva 

lainnya. 

Menurut Djarwanto (2011:87) 

modal kerja adalah kelebihan aktiva 

lancar terhadap utang jangka pendek. 

Kelebihan ini disebut modal kerja bersih 

dan merupakan jumlah aktiva lancar 

yang berasal dari utang jangka panjang 

dan modal sendiri. Definisi ini bersifat 

kualitatif karena menunjukan 

kemungkinan tersedianya aktiva lancar 

yang lebih besar dari pada utang jangka 

pendek dan menunjukkan tingkat 

keamanan bagi kreditur jangka pendek 

serta menjamin kelangsungan usaha di 

masa mendatang. 

1. Pentingnya Modal Kerja 

Modal kerja memiliki arti yang 

sangat penting bagi operasional suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan berusaha memenuhi 

kebutuhan modal kerjanya, dengan 

terpenuhinya modal kerja perusahaan 

juga dapat memaksimalkan perolehan 

labanya. 

Pentingnya modal kerja menurut 

Djarwanto (2011:89) adalah Modal kerja 

sebaiknya tersedia dalam jumlah yang 

cukup agar memungkinkan perusahaan 

untuk beroperasi secara ekonomis dan 

tidak mengalami kesulitan keuangan, 

misalnya dapat menutup kerugian dan 

mengatasi keadaan krisis atau darurat 

tanpa membahayakan keadaan keuangan 

perusahaan. Sedangkan menurut  Kasmir 

(2016:252) pentingnya modal  kerja  bagi 

perusahaan terutama bagi kesehatan 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan seorang manager 

keuangan lebih banyak dihabiskan 

didalam kegiatan operasional 

perusahaan dari waktu ke waktu. Ini 

merupakan manajemen modal kerja. 

2. Investasi dalam aktiva lancar cepat 
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dan sering kali mengalami 

perubahan serta cenderung labil. 

Sedangkan aktiva lancar adalah 

modal kerja perusahaan, artinya 

perubahan tersebut akan 

berpengaruh terhadap modal kerja. 

Oleh karena itu, perlu mendapat 

perhatian yang sungguh- sungguh 

dari manager keuangan. 

3. Dalam praktiknya sering kali bahwa 

separuh dari total aktiva merupakan 

bagian dari aktiva lancar yang 

merupakan modal kerja perusahaan. 

Dengan kata lain, jumlah aktiva 

lancar sama atau lebih dari 50% dari 

total aktiva. 

4. Bagi perusahaan yang relatif kecil, 

fungsi modal kerja sangat penting. 

Perusahaan kecil, relative terbatas 

untuk memasuki pasar modal besar 

dan jangka panjang. Pendanaan 

perusahaan lebih mengandalkan 

pada utang jangka pendek. Seperti 

utang dagang, utang bank satu tahun 

yang tentunya dapat mempengaruhi 

modal kerja. 

5. Terdapat hubungan yang sangat erat 

antara pertumbuhan penjualan 

dengan kebutuhan modal kerja. 

Kenaikan penjualan berkaitan 

dengan tambahan piutang, 

persediaan dan juga saldo kas. 

Demikian pula sebaliknya apabila 

terjadi penurunan penjualan, akan 

berpengaruh terhadap komponen 

dalam aktiva lancar. 

 

2. Jenis-Jenis Modal Kerja 

Ada dua jenis modal kerja perusahaan 

menurut Kasmir (2016:251) adalah 

sebagai berikut : 

1. Modal kerja kotor (gross working 

capital)  

Modal kerja kotor (gross working 

capital) adalah semua komponen 

yang ada diaktiva lancar secara 

keseluruhan dan sering disebut 

modal kerja. Artinya mulai dari kas, 

bank, surat-surat berharga, piutang, 

persediaan, dan aktiva lancar 

lainnya. 

2. Modal kerja bersih (net working 

capital) 

Modal kerja bersih (net working 

capital) merupakan seluruh 

komponen aktiva lancar dikurangi 

dengan seluruh total kewajiban 

lancar (utang jangka pendek). Utang 

lancar meliputi utang dagang, utang  

wesel, utang bank jangka pendek 

(satu tahun), utang gaji, dan utang 

lancar lainnya. 

3. Konsep Modal Kerja 

 Ada 3 konsep atau definisi modal 

kerja yang umum dipergunakan, yaitu: 

1.  Konsep Kuantitatif 

Konsep ini menitikberatkan kepada 

kuantum yang diperlukan untuk 

mencukupi kebutuhan perusahaan 

dalam membiayai operasinya yang 

bersifat rutin, atau menunjukkan 

jumlah dana (fund) yang tersedia 

untuk tujuan operasi jangka pendek. 

Dalam konsep ini menganggap 

bahwa modal kerja adalah jumlah 

aset lancar (gross working capital). 

Dalam konsep ini tidak 

mementingkan kualitas dari modal 

kerja, apakah modal kerja dibiayai 

dari modal para peamilik, utang 

jangka panjang maupun utang 

jangka pendek, sehingga dengan 

modal kerja yang besar tidak 

mencerminkan margin of safety para 

kreditur jangka pendek yang besar 

juga, bahkan modal kerja yang besar 

menurut konsep ini tidak menjamin 

kelangsungan operasi yang akan 

datang, serta tidak mencerminkan 

likuiditas perusahaan yang 

bersangkutan. 
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2.  Konsep Kualitatif 

Konsep ini menitikberatkan pada 

kualitas modal kerja, dalam konsep 

ini pengertian modal kerja adalah 

kelebihan aset lancar terhadap utang 

jangka pendek (net working 

capital), yaitu jumlah aset lancar 

yang berasal dari pinjaman jangka 

panjang maupun dari para pemilik 

perusahaan. Definisi ini bersifat 

kualitatif karena menunjukkan 

tersedianya aset lancar yang lebih 

besar daripada utang lancarnya 

(utang jangka pendek) dan 

menunjukkan pula margin of 

protection atau tingkat keamanan 

bagi para kreditur jangka pendek, 

serta menjamin kelangsungan 

operasi di mas mendatang dan 

kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh tambahan pinjaman 

jangka pendek dengan jaminan aset 

lancarnya. 

3.  Konsep Fungsional 

Konsep ini menitikberatkan fungsi 

dana yang dimiliki dalam rangka 

menghasilkan pendapatan (laba) 

dari usaha pokok perusahaan. Pada 

dasarnya dana-dana yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan seluruhnya 

akan digunakan untuk menghasilkan 

laba sesuai dengan usaha pokok 

perusahaan, tetapi tidak semua dana 

digunakan untuk menghasilkan laba 

periode ini (current income) ada 

sebagian dana yang akan digunakan 

untuk memperoleh atau 

menghasilkan laba di masa yang 

akan datang. Misalnya: bangunan, 

mesin-mesin, pabrik, alat-alat 

kantor dan aset tetap lainnya. 

Dari aset tetap tersebut yang 

menjadi bagian dari modal kerja tahun 

ini adalah sebesar penyusutan 

(depresiasi) aset-aset tersebut untuk 

tahun ini. Aset lancar sebagian besar 

merupakan unsur modal kerja, walaupun 

tidak seluruhnya, ada sebagian aset 

lancar yang bukan merupakan modal 

kerja; misalnya dalam Piutang Dagang 

yang timbul dari penjualan barang 

dagangan secara kredit. Dalam piutang 

tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu 

harga pokok barang yang dijual dan laba 

penjualan barang tersebut. Harga pokok 

dari barang yang dijual tersebut 

merupakan unsur modal kerja, 

sedangkan keuntungannya bukan 

merupakan unsur modal kerja, tetapi 

merupakan modal kerja yang potensiil. 

Istilah ”modal kerja” berarti (net 

working capital) atau kelebihan aset 

lancar terhadap utang lancar, sedangkan 

untuk modal kerja sebagai jumlah aset 

lancar digunakan istilah “modal kerja 

bruto” (gross working capital).  

2.1.4  Arus Kas 

Keberadaan kas dalam suatu 

perusahaan dapat dilihat sebagai suatu 

aliran (arus kas). Menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (2014;2.2) definisi 

arus kas adalah, “Arus kas adalah arus 

masuk dan arus keluar atau setara 

kas”.Dari definisi di atas dapat kita 

ketahui bahwa arus kas merupakan 

jumlah kas yang mengalir masuk dan 

keluar dari suatu perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Dengan kata lain, arus 

kas adalah perubahan yang terjadi dalam 

perkiraan kas suatu periode tertentu. 

Pengertian arus kas masuk dan 

arus kas keluar menurut Martono dan 

Harjito (2014;116) adalah “Aliran kas 

masuk (cash inflow) merupakan aliran 

sumber-sumber darimana kas diperoleh 

sedangkan arus kas keluar (cash outflow) 

merupakan kebutuhan kas untuk 

pembayaran-pembayaran”. 

Arus kas masuk (cash inflow) dan arus 

kas keluar (cash outflow) masing- 

masing terbagi dua bagian: 
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1. Arus Kas Masuk (CashInflow) 

a. Bersifat rutin, misalnya: 

penerimaaan dari hasil penjualan 

secara tunai, penerimaan piutang 

yang telah dijadwalkan sesuai 

dengan penjualan kredit yang 

dilakukan, dan lain-lain. 

b. Bersifat tidak rutin, misalnya: 

penerimaan uang sewa gedung, 

penerimaan modal saham, 

penerimaan utang atau kredit, 

penerimaan bunga, dan lain- lain. 

2. Arus Kas Keluar (Cash Outflow) 

a. Bersifat rutin, misalnya: 

pembelian bahan baku dan bahan 

pembantu, membayar upah dan 

gaji, membeli peralatan kantor 

habis pakai, dan lain- lain. 

b. Bersifat tidak rutin, misalnya: 

pembelian aset tetap, pembayaran 

angsuran utang, pembayaran 

dividen, dan lain-lain. 

Laporan arus kas digunakan 

manajemen untuk mengevaluasi 

kegiatan operasional yang telah 

berlangsung, dan merencanakan 

aktivitas investasi dan pembiayaan di 

masa yang akan datang. Laporan arus 

kas juga digunakan oleh kreditur dan 

investor dalam menilai tingkat likuiditas 

dan potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba (keuntungan). Dalam 

laporan arus kas penerimaan dan 

pembiayaan kas diklasifikasikan 

menurut tiga kategori utama, yaitu 

aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan. 

1. Aktivitas Operasi (Operating 

Activities)  

Arus kas dari aktivitas operasi 

terutama diperoleh dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan. 

Oleh karena itu, arus kas tersebut pada 

umumnya berasal dari transaksi atau 

kejadian lain yang mempengaruhi 

penentuan laba atau rugi bersih. Berikut 

ini adalah beberapa transaksi yang 

berasal dari aktivitas operasi, cash inflow 

maupun cash outflow: Arus kas keluar 

(cash outflow) dan Arus kas masuk (cash 

inflow). 

2. Aktivitas Investasi (Investing 

Activities)  

Aktivitas investasi adalah suatu 

aktivitas peminjaman uang dan 

pengempulan piutang, serta memperoleh 

dan menjual investasi dan aktiva jangka 

panjang produktif. Oleh karena itu, arus 

kas dari aktivitas investasi harus 

diungkapkan terpisah, karena arus kas ini 

menggambarkan penerimaan dan 

pengeluaran kas berhubungan dengan 

sumber daya untuk menghasilkan 

pendapat dan arus kas masa depan. 

3. Aktivitas Pendanaan (Financing 

Activities) 

Aktivitas pendanaan berkaitan 

dengan pos-pos utang jangka panjang 

dan modal. Hal ini berarti arus kas dari 

aktivitas pendanaan juga berkaitan 

dengan transaksi utang jangka panjang 

dan modal Aktivitasi operasi meliputi 

transaksi-transaksi yang tergolong 

sebagai penentu besarnya laba/rugi 

bersih. Penerimaan kas dari penjualan 

barang atau pemberian jasa merupakan 

sumber arus kas masuk yang utama. 

Penerimaan kas lainnya berasal dari 

pendapatan bunga, dividen dan 

penjualan sekuritas yang 

diperdagangkan. Sedangkan arus kas 

keluar meliputi pembayaran untuk 

membeli barang dagangan, membayar 

gaji/upah, beban pajak, bunga, beban 

utilitas, sewa dan pembelian sekuritas 

yang diperdagangkan. Perlu 

diperhatikan disini, kas yang diterima 

dari pendapatan bunga dan dividen 

tidaklah dikategorikan sebagai aktivitas 

investasi, melainkan aktivitas operasi. 

Seluruh akun pendapatan dan beban 

yang merupakan komponen penentu laba 

bersih menggambarkan (identik dengan) 

aktivitas operasi perusahaan. Pendapatan 

bunga dan dividen dilaporkan dalam 
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laporan laba rugi sebagai pendapatan 

lain-lain yang akan mempegaruhi 

besarnya laba/rugi bersih, sehingga kas 

yang diterima dari pendapatan bunga dan 

dividen akan dilaporkan dalam laporan 

arus kas dari aktivitas operasi, bukan 

aktivitas investasi. 

 

2.1.5 Saham 

1. Saham 

 Menurut Bursa EfekIndonesia 

Saham (stock) merupakan salah satu 

instrumen pasar keuangan yang paling 

popular. Menerbitkan saham merupakan 

salah satu pilihan perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan 

perusahaan. Pada sisi yang lain, saham 

merupakan instrument investasi yang 

banyak dipilih para investor karena 

saham mampu memberikan tingkat 

keuntungan yang menarik. Saham dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak (badan 

usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Dengan menyertakan 

modal tersebut, maka pihak tersebut 

memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, asset perusahaan dan berhak 

hadir dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). 

A. Jenis-Jenis Saham 

Saham merupakan surat berharga 

yang paling populer dan dikenal luas di 

Masyarakat. Menurut Darmadji dan 

Fakhruddin (2012:6), ada beberapa jenis 

saham yaitu: 

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam 

hak tagih atau klaim, maka saham 

terbagi atas: 

a. Saham Biasa (Common Stock), 

yaitu merupakan saham yang 

menempatkan pemiliknya 

paling junior terhadap 

pembagian dividen, dan hak 

atas harta kekayaan perusahaan 

apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi. 

b. Saham Preferen (Preferred 

Stock), merupakan saham yang 

memiliki karakteristik 

gabungan antara obligasi dan 

saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi), tetapi 

juga bisa tidak mendatangkan 

hasil seperti ini dikehendaki 

oleh investor. 

2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, 

saham dibedakan menjadi: 

a. Saham Atas Unjuk (Bearer 

Stock) artinya pada saham 

tersebut tidak tertulis nama 

pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu 

investor ke investor lain. 

b.Saham Atas Nama (Registered 

Stock), merupakan saham yang 

ditulis dengan jelas siapa 

pemiliknya, dan dimana cara 

peralihannya harus melalui 

prosedur tertentu. 

3. Ditinjau dari kinerja 

perdagangannya, maka saham 

pada PT. dikategorikan menjadi: 

a.Saham Unggulan (Blue-Chip 

Stock), yaitu saham biasa dari 

suatu perusahaan yang 

memiliki reputasi tinggi, 

sebagai leader di industri 

sejenis, memiliki pendapatan 

yang stabil dan konsisten dalam 

membayar dividen. 

b.Saham Pendapatan (Income 

Stock), yaitu saham biasa dari 

suatu emiten yang memiliki 

kemampuan membayar dividen 

lebih tinggi dari rata-rata 

dividen yang dibayarkan pada 

tahun sebelumnya. 
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c.Saham Pertumbuhan (Growth 

Stock-Well Known), yaitu saham-

sahamdari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang 

tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis yang mempunyai reputasi 

tinggi. Selain itu terdapat juga 

Growth Stock Lesser Known, yaitu 

saham dari emiten yang tidak 

sebagai leader dalam industri 

namun memiliki ciri growth stock. 

d.Saham Spekulatif (Spekulative 

Stock), yaitu saham suatu 

perusahaan yang tidak bisa secara 

konsisten memperoleh 

penghasilan yang tinggi di masa 

mendatang, meskipun belum pasti. 

e.Saham Sklikal (Counter Cyclical 

Stock),yaitu saham yang tidak 

terpengaruh oleh kondisi ekonomi 

makro maupun situasi bisnis secara 

umum. 

B. Harga Saham 

Saham adalah surat berharga yang 

menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak 

klaim atas dividen atau distribusi lain 

yang dilakukan perusahaan kepada 

pemegang saham lainnya. Menurut 

Jogiyanto (2016: 167) saham (stock) 

adalah hak kepemilikan perusahaan yang 

dijual. Jika perusahaan hanya 

mengeluarkan satu kelas saham saja, 

saham ini disebut saham biasa (common 

stock). Untuk menarik investor potensial 

lainnya, suatu perusahaan mungkin juga 

mengeluarkan kelas yang lain dari 

saham, yang disebut dengan saham 

preferen (preferred stock). 

Saham merupakan salah satu dari 

beberapa alternatif yang dapat dipilih 

untuk berinvestasi. Investasi dengan 

membeli saham suatu perusahaan, 

berarti investor telah menginvestasikan 

dana dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan dari hasil penjualan kembali 

saham tersebut. 

Menurut  Jogiyanto  (2013:  151),  

beberapa  nilai  yang  berhubungan  

dengan  saham diantaranya:  nilai  buku 

(book value),  nilai  pasar  (market  

value),  dan nilai  intrinsik (intrinsic 

value). Dari beberapa jenis nilai saham, 

maka pengukuran harga saham dalam 

pasar modal termasuk ke dalam nilai 

pasar yaitu harga dari saham yang 

ditentukan oleh pelaku pasar. Harga 

saham tersebut merupakan harga suatu 

saham yang sedang berlangsung. Harga 

saham tersebut digunakan oleh para 

investor untuk membeli sejumlah saham 

di pasar modal. Jika pasar bursa efek 

sudah tutup, maka harga pasar adalah 

harga penutupannya (closing price). 

C. Jenis Harga Saham 

Adapun jenis-jenis harga saham 

menurut Widoatmojo (2005:54) adalah 

sebagai berikut: 

1. Harga Nominal 

Harga yang tecantum dalam 

sertifikat saham yang ditetapkan 

oleh emiten untuk menilai setiap 

lembar saham yang dikeluarkan. 

Besarnya harga nominal 

memberikan arti penting saham 

karena dividen minimal biasanya 

ditetapkan berdasarkan nilai 

nominal. 

2. Harga Perdana 

Harga ini merupakan pada waktu 

harga saham tersebut dicatat dibursa 

efek. Harga saham pada pasar 

perdana biasanya ditetapkan oleh 

penjamin emisi (underwrite) dan 

emiten. Dengan demikian akan 

diketahui berapa harga saham 

emiten itu akan dijual kepada 

masyarakat biasanya untuk 

menentukan harga perdana. 

3. Harga Pasar 
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Kalau harga perdana merupakan 

harga jual dari perjanjian emisi 

kepada investor, maka harga pasar 

adalah harga jual dari investor yang 

satu dengan investor yang lain. 

Harga ini terjadi setelah saham 

tersebut dicatat dibursa. Transaksi di 

sini tidak lagi melibatkan emiten 

dari penjamin emisi harga ini yang 

disebut sebagai harga di pasar 

sekunder dan harga inilah yang 

benar-benar mewakili harga 

perusahaan penerbitnya, karena 

pada transaksi di pasar sekunder, 

kecil sekali terjadi negosiasi harga 

investor dengan perusahaan 

penerbit. Harga yang setiap hari 

diumumkan di surat kabar atau 

media lain adalah harga pasar. 

4. Harga pembukaan 

Harga pembukaan adalah harga 

yang diminta oleh penjual atau 

pembeli pada saat jam bursa dibuka. 

Bisa saja terjadi pada saat 

dimulainya hari bursa itu sudah 

terjadi transaksi atas suatu saham, 

dan harga sesuai dengan yang 

diminta penjual dan pembeli.Dalam 

keadaan demikian, harga 

pembukaan bisa menjadi harga 

pasar, begitu juga sebaliknya harga 

pasar mungkin juga akan menjadi 

harga pembukaan. Namun tidak 

selalu terjadi. 

5. Harga Penutupan 

Harga penutupan adalah harga yang 

diminta oleh penjual atau pembeli 

pada saat akhir hari bursa. Pada 

keadaan demikian, bisa saja terjadi 

pada saat akhir hari bursa tiba-tiba 

terjadi transaksi atas suatu saham, 

karena ada kesepakatan antar 

penjual dan pembeli. Kalau ini yang 

terjadi maka harga penutupan itu 

telah menjadi harga pasar. Namun 

demikian, harga ini tetap menjadi 

harga penutupan pada hari bursa 

tersebut. 

6. Harga Tertinggi 

Harga tertinggi suatu saham adalah 

harga yang paling tinggi yang terjadi 

pada hari bursa. Harga ini dapat 

terjadi transaksi atas suatu saham 

lebih dari satu kali tidak pada harga 

yang sama. 

7. Harga Terendah 

Harga terendah suatu saham adalah 

harga yang paling rendah yang 

terjadi pada hari bursa. Harga ini 

dapat terjadi apabila terjadi transaksi 

atas suatu saham lebih dari satu kali 

tidak pada harga yang sama. Dengan 

kata lain, harga terendah merupakan 

lawan dari harga tertiggi. 

8. Harga Rata-Rata 

Harga rata-rata merupakan perataan 

dari harga tertinggi dan terendah. 

2.2.   Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil telaah pustaka 

dan penelitian terdahulu tentang studi 

“Pengaruh Laba Bersih, Modal Kerja 

dan Arus Kas Terhadap Harga Saham 

PT.. Indosat Tbk”, maka kerangka 

pemikiran teoritis yang digunakan 

adalah seperti berikut: 
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2.3. Hipotesis 

Sesuai dengan deskripsi teoritis 

serta kerangka pemikiran yang telah 

penulis sampaikan ditas, maka hipotesis 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1:  Laba bersih berpengaruh secara 

positif terhadap harga saham PT. 

Indosat Tbk. 

H2:  Modal kerja berpengaruh positif 

terhadap harga saham PT. Indosat 

Tbk. 

H3:  Arus kas berpengaruh positif 

terhadap harga saham PT. Indosat 

Tbk. 

H4:  Pengaruh Laba Bersih, Modal 

Kerja dan Arus Kas secara 

simultan berpengaruh terhadap 

Harga Saham PT. Indosat Tbk. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

Bulan Maret 2019 sampai dengan Juli 

2019. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan telekomunikasi yang 

meliputi data laporan tahunan yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan website resmi PT. Indosat 

tahun 2004 - 2018 dengan mengakses 

website resmi PT. Indosat Tbk yaitu 

www.indosatooredoo.com. 

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 laba bersih, 

modal kerja dan arus kas terhadap harga 

saham PT. Indosat Tbk. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1.  Populasi 

Populasi menurut Arikunto 

(2013: 173) adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah dari laporan 

keuangan (Annual Report) yang telah 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia 

dan Website Resmi PT. Indosat Tbk. 

tahun 2004 sampai dengan 2018. 

3.3.2. Sampel 

Sampel  adalah bagian  atau 

jumlah dan  karakteristik  yang dimiliki  

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 

2015:81). Metode pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling menurut 

Arikunto (2013:183) metode purposive 

samplingdilakukan 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 laporan keuangan 

(Annual Report) yang telah 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia 

dan website resmi PT. Indosat Tbk. 

tahun 2004 sampai dengan 2018. 

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 laba bersih, modal 

http://www.indosatooredoo.com/
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kerja, arus kas dan harga saham PT. 

Indosat Tbk. yang diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan di pusat informasi 

pasar modal (www.idx.co.id). 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang 

digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Maka teknik analisis data 

menggunakan metode statistik yang 

menguji hipotesis hubungan antar dua 

variabel (Sugiyono, 2015:243). Tindak 

lanjut kegiatan peneliti setelah 

pengumpulan data yaitu memilih data-

data yang sesuai dengan fokus 

penelitian, mengolah data kemudian 

menyajikan data, sehingga data-data 

yang diperoleh dapat diinterpretasikan. 

Analisis statistik deskriptif ini memiliki 

tujuan untuk memberikan gambaran 

(deskriptif) mengenai suatu data agar 

data yag tersaji menjadi mudah dipahami 

dan informatif. 

3.5.3. Persamaan Regresi 

Menurut Ghozali (2011:93) 

regresi linear berganda yaitu menguji 

pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel 

dependen. Disebut berganda karena 

banyaknya faktor (dalam hal ini 

variabel) yang mungkin mempengaruhi 

variabel tak bebas. Analisis regresi 

bertujuan untuk menganalisis seberapa 

besar pengaruh variabel independen 

yang meliputi laba bersih, modal kerja, 

danarus kas, terhadap  variabel  

dependen  yaitu  harga saham PT. 

Indosat Tbk. Persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Model untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒 

Keterangan: 

Y : Harga Saham PT. Indosat Tbk 

α : Konstanta  

β1-β3 :  Koefisien regresi masing-

masing variabel 

X1 : Laba Bersih 

X2 : Modal Kerja 

X3 : Arus Kas 

e : Error term, yaitu tingkat 

kesalahan dalam penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Data 

Penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui laba bersih, 

modal kerja dan arus kas, terhadap harga 

saham pada PT. Indosat, Tbk2004-2018. 

Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(BEI) http://www.idx.co.id dan website 

resmi PT. Indosat, Tbk. dengan 

mengakses 

http://www.indosatooredoo.com. 

Populasi yang digunakan adalah 

perusahaan penyedia jasa 

telekomunikasi dan jaringan 

telekomunikasi di Indonesia tahun 

2004-2018. Teknik yang digunakan 

untuk pengambilan sampel dalam 

penelitian menggunakan purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel 

penelitian sebagai berikut: 

1. Laporan Laba Rugi, Laporan 

Posisi Keuangan, Laporan Arus 

Kas dan Laporan Perubahan 

Ekuitas PT. Indosat, Tbk tahun 

2004-2018. 

2. Laporan Laba Rugi, Laporan 

Posisi Keuangan, Laporan Arus 

Kas dan Laporan Perubahan 

Ekuitas PT. Indosat, Tbk 

mempunyai data yang dibutuhkan 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.indosatooredoo.com/
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secara lengkap. 

3. Laporan Laba Rugi yang memiliki 

laba positif selama periode 

penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan di atas, maka diperoleh 

sampel yang digunakan sebanyak 11 

yang sesuai dengan purposive sampling, 

yakni PT. Indosat, Tbk. 

 

4.2. Analisis Data danHasil 

4.2.1 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. Hasil pengujian hipotesis yang 

baik adalah pengujian yang tidak 

melanggar asumsi-asumsi klasik yang 

mendasari model regresi linier 

berganda. Asumsi-asumsi klasik dalam 

penelitian ini meliputi  

(1) uji normalitas,  

(2) uji heteroskedastisitas,  

(3) uji multikolinearitas, dan  

(4) uji autokorelasi. Hasilnya penulis 

sampaikan seperti dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 Hasil 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 Uji Heteroskedastisitas 

dengan melihatdari gambar scatterplots 

berikut: 

 

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari gambar diatas terlihat jelas 

bahwa titik-titik menyebar secara acak 

dan tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka nol (0) pada sumbu Y, 

tidak berkumpul dan memenuhi satu 

tempat saja serta tidak menunjukkan 

pola atau bentuk tertentu, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi 

yang digunakan. 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas 

VARIABEL TOL VIP 

Laba Bersih 0,809 1,236 

Modal Kerja 0,738 1,356 

Arus Kas 0,902 1,109 

Berdasarkan uji multikolinieritas 

pada tabel, hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa semua variabel 

independen mempunyai nilai 

Tolerance>0,1dan nilai VIF<10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi pada penelitian ini tidak 

terjadi multikolinieritas dan model 

regresi layak digunakan. 
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Uji selanjutnya yaitu Uji 

Autokorelasi, seperti terlihat pada tabel. 

Tabel 4.2  

Hasil Uji Autokorelasi 

Model 

Durbin-

Watson 

1 2,036 

 Dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa nilai DW sebesar 2,036. Nilai 

DW lebih besar dari batas atas (du) 

1,928 dan kurang dari 4-1,928 (4 – du). 

Jika dilihat dari pengambilan keputusan, 

hasilnya termasuk dalam ketentuan du ≤ 

d ≤ (4-du), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa 1,928 ≤2, 036≤(4–1,928) atau 

1,928 ≤2, 036≤ 2,072. Hal ini berarti 

tidak terjadi autokorelasi, sehingga 

model regresi layak digunakan. 

4.2.2 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.3 Persamaan Regresi 
 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t 

S

ig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5158,105 1034,127 
 

4

,988 

,

002 

Laba Bersih ,613 ,641 ,278 ,

956 

,

,371 

Modal 

Kerja 

-,027 ,082 -,100 -

,327 

,

,753 

Arus Kas ,327 ,132 ,681 2

,469 

,

,043 

 

Melihat nilai Unstandarized 

Coefficien Beta di atas, maka dapat 

ditentukan persamaan regresi linear 

bergandanya, sebagai berikut: 

Y = 5.158,105 + 0,613X1 -0,027X2 + 

0,327X3 

 

Berdasarkan model regresi di atas dapat 

dijelaskan bahwa : 

a. Nilai a sebesar 5.158,105  

Konstanta sebesar 5.158,105 

menunjukan bahwa jika Laba 

Bersih, Modal Kerja, Arus Kas 

nilainya 0, maka harga saham akan 

nilai positif sebesar 5.158,105. 

b. Nilai β1 sebesar 0,613 Menunjukan 

jika Laba Bersih meningkat satu 

satuan, maka akan menaikan Harga 

Saham sebesar 0,613 satuan dengan 

asumsi variabel bebas yang lain 

konstan. 

c. Nilai β2 sebesar -0,027 

Menunjukan jika Modal Kerja 

meningkat satu-satuan, maka akan 

menurunkan Harga Saham sebesar -

0,027 satuan dengan asumsi 

variabel bebas yang lain konstan. 

d. Nilai β3 sebesar 0,327 Menunjukan 

jika Arus Kas meningkat satu-

satuan, maka akan menaikkan 

Harga Saham sebesar 0,327 satuan 

dengan asumsi variabel bebas yang 

lain konstan. 

 

4.2.3. Hasil Uji Hipotesis 

 
Tabel 4.4 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Mo

del 

 Sum of 

Square 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regres

sion 

6166552,

835 

3 2055517,

612 

2,

52

5 

,141
b 

 Residu

al 

5698560,

802 

7 814080,1

15 
  

 Total 1186511

3,640 

10 
   

 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

b. Predictors: (Constant), Arus Kas, Laba Bersih, Modal Kerja 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat 

bahwa tingkat signifikan sebesar 0,141 

lebih besar dari taraf yang ditentukan 

sebesar 0,05 mengindikasikan bahwa 

Laba Bersih, Modal Kerja dan Arus Kas 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 16 

 

secara simultan atau bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap Harga 

Saham. 

Tabel 4.5 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,721a ,520 ,314 902,2638

8 

a. Predictors: (Constant), Arus Kas, Laba 

Bersih, Modal Kerja 

 

Koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) memiliki nilai sebesar 0,314 

atau 31,4% menunjukkan bahwa Laba 

Bersih, Modal Kerja dan Arus Kas 

mampu menjelaskan variabel Harga 

Saham sebesar 31,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 68,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji t (Parsial) 

Variabe

l 

Tafa

r 

Sign. SIMPULAN 

Laba 

Bersih 

0,05 0,37

1 

Tidak 

Berpengaru

h 

Modal 

Kerja 

0,05 0,75

3 

Tidak 

Berpengaru

h 

Arus 

Kas 

0,05 0,04

3 

Berpengaru

h 

 

Pengujian hipotesis yang 

dilakukan secara parsial bertujuan untuk 

mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen memengaruhi 

variabel dependen secara signifikan. 

Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada 

tabel 4.9 berikut ini : 

1. Secara parsial laba bersih tidak 

berpengaruh terhadap harga saham 

karena nilai signifikansinya 0,371 

melebihi taraf yang telah ditentukan 

yaitu 0,05. 

2. Secara parsial modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap harga saham 

karena nilai signifikansinya 0,753 

melebihi taraf yang telah ditentukan 

yaitu 0,05. 

3. Secara parsial arus kas berpengaruh 

terhadap harga saham karena nilai 

signifikansinya 0,043 kurang dari 

taraf yang telah ditentukan yaitu 

0,05. 

Selanjutnya guna mengetahui 

variabel independen yang berpengaruh 

paling dominan terhadap variabel 

dependennya adalah dengan cara melihat 

besarnya nilai Standarized Coefficien 

Beta seperti terlihat pada tabel 4.3 di 

atas. Tabel tersebut memperlihatkan 

bahwa variabel yang mempunyai nilai 

Standarized Coefficien Beta paling besar 

adalah variabel arus kas yang berarti 

bahwa variabel arus kas merupakan 

variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap harga saham PT. 

Indosat, Tbk. 

 

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 laba bersih, 

modal kerjadan arus kas terhadap harga 

saham dengan menggunakan data yang 

mendekati distribusi normal, tidak 

terdapat multikolinieritas, bebas 

autokorelasi dan tidak adanya 

heteroskedastisitas, maka dihasilkan 

kesimpulan sebagai berikut: 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 17 

 

1. Secara parsial laba bersih terbukti 

tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. 

2. Secara parsial modal kerja terbukti 

tidak berpengaruh terhadap harga 

saham.  

3. Secara parsial arus kas terbukti 

berpengaruh positif terhadap harga 

saham. 

4. Secara simultan laba bersih, modal 

kerja dan arus kas tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

 

5.2. Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil 

analisis, kesimpulan, dan keterbatasan 

yang telah dikemukakan diatas, maka 

saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan 

analisis regresi, maka terlihat 

bahwa terdapat 1 variabel yang 

memiliki pengaruh signifikan yaitu 

arus kas. Maka bagi perusahaan, 

variabel ini dapat dijadikan acuan 

untuk menentukkan strategi mereka 

dalam meningkatkan harga saham. 

2. Bagi manajemen perusahaan harus 

menjaga keadaan struktur modal 

perusahaan dengan baik dan efisien 

agar perusahaan mampu melakukan 

struktur modal yang optimal. 

Diharapkan perusahaan 

kedepannya mampu 

mempertahankan dan 

meningkatkan arus kas sehingga 

menjadi sinyal positif bagi investor 

dalam berinvestasi. 

3. Bagi investor maupun calon 

investor yang ingin 

menginvestasikan dananya pada 

suatu perusahaan, sebaiknya 

melihat terlebih dahulu bagaimana 

kondisi perusahaan yang akan 

dipilih dengan menganalisa laporan 

keuangan. Hendaknya 

menginvestasikan dana pada 

perusahaan yang mampu 

menghasilkan laba optimal melalui 

kegiatan investasi mereka. Investor 

sebaiknya menanamkan modal 

pada perusahaan yang membagikan 

labanya secara konsisten sehingga 

dapat membantu pengambilan 

keputusan dalam menanamkan 

modalnya padaperusahaan. 
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ABSTRAK 
 

Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat 

wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. 

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembangunan. hal ini sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala 

pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang- undang”.Wajib Pajak dapat 

meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak 

adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, 

tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan 

dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan 

perencanaan pajak pada PT. Deltavista Nusanatara yang dilakukan secara legal agar tidak 

merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan 

pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. 

Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara pemberian tunjangan tunai berupa 

tunjangan makan dan tunjangan transportasi kepada karyawan. Selisih yang terjadi 

setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat 

diperoleh oleh perusahaan. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak 

penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp 1.135.719.280 dan setelah 

melakukan perencanaan pajak menjadi Rp 778.875.738 Sehingga diperoleh penghematan 

pajak sebesar Rp 356. 843.542. Penerapan dan kebijakan Tax Planning yang dilakukan 

sudah tepat sehingga bias meminimalkan pajak terutangnya dimana selisih tersebut dapat 

digunakan perusahaan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat 
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ABSTRACT 
 

One source of state income is tax. Taxes are mandatory dues for every citizen of the 

country. For taxpayers, taxes are a burden. For the country, tax is one of the important 

sources of acceptance to be used to finance state expenditures, both routine and 

development expenditures. This corresponds to the sound of article 23 paragraph (2) 

CONSTITUTION 1945, namely "all taxes for state cash use by law".Taxpayers can 

minimize the tax burden by doing tax planning. Tax planning is the first step in tax 

management. Tax management is a means of fulfilling the tax obligations correctly in 

accordance with the taxation regulations, but the amount of tax paid can be reduced to a 

minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning plays a role in 

minimizing tax owed. This research was conducted to determine the role of tax planning 

in PT. Deltavista Nusanatara which is done legally in order not to harm the country and 

the company. The results showed that tax planning was instrumental in the income tax 

payable by the company. The company conducts tax planning by providing cash 

allowance in the form of meal allowance and transport hand to employees. The difference 

that occurs after implementing tax planning is the tax savings that can be obtained by the 

company. Where before the implementation of tax planning, the income tax payable by 

the company is Rp 1,135,719,280 and after tax planning to Rp 778,875,738 so the tax 

savings amounted to Rp 356. 843,542. The implementation and policy of Tax Planning 

are appropriate so that the bias minimizes the tax, where the difference can be used by 

companies for more useful and useful. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

material maupun spiritual terus 

berlangsung secara berkesinambungan 

dan terus menerus. Dalam upaya untuk 

mewujudkannya dibutuhkan modal yang 

tidak sedikit. Dengan tidak 

mengesampingkan sumber dana dari luar 

negeri, salah satu wujud kemandirian 

suatu bangsa atau negara dalam 

pembinaan pembangunan adalah 

menggali sumber dana yang berasal dari 

dalam negeri secara optimal. Sumber 

dana dari dalam negeri yang paling besar 

adalah pajak. Pajak adalah iuran wajib, 

berupa uang atau barang, yang dipungut 

oleh penguasa berdasarkan norma-

norma hukum, guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa-jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum. Adapun ciri-ciri yang melekat 

pada pengertian pajak tersebut menurut 

Suandy (2014:10) adalah : 

1. Pajak peralihan kekayaan dari 

orang/badan kepemerintahan. 

2. Pajak dipungut berdasarkan dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya, sehingga dapat 

dipaksakan. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukan adanya kontraprestasi. 

4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

5. Pajak di peruntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat suplus, 

dipergunakan untuk membiayai 

public investment. 

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

7. Pajak dapat dipungut secara langsung 

atau tidak langsung. 

Bagi negara, pajak adalah salah satu 

sumber penerimaan penting yang akan 

digunakan untuk membiayai 

pengeluaran negara, baik pengeluaran 

rutin maupun pengeluaran 

pembangunan. hal ini sesuai dengan 

bunyi pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu 

“Segala pajak untuk kegunaan kas 

negara berdasarkan undang-undang”. 

Namun sebaliknya bagi perusahaan, 

pajak merupakan beban yang akan 

mengurangi laba bersih.  

Pajak yang diasumsikan sebagai 

biaya atau beban sangat mempengaruhi 

pihak manajemen perusahaan dalam 

meningkatkan laba (profit). Secara 

ekonomis pajak merupakan unsur 

pengurang laba yang tersedia bagi 

perusahaan untuk dibagi sebagai deviden 

maupun diinvestasikan kembali. Usaha 

memaksimumkan laba dilakukan 

perusahaan dengan melakukan efisiensi 

segala macam biaya termasuk biaya 

pajak. Keputusan bisnis sebagian besar 

dipengaruhi oleh pajak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Keputusan bisnis yang baik jika 

berhubungan dengan pajak bisa menjadi 

keputusan bisnis yang kurang baik, 

begitu juga sebaliknya. Minimalisasi 

beban pajak dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, mulai dari yang masih 

berada dalam bingkai peraturan 

langsung secara individual yang 

diberikan oleh pemerintah. Perpajakan 

sampai dengan yang melanggar 

peraturan perpajakan.  

Upaya meminimalkan pajak secara 

eufimisme sering disebut dengan 

perencanaan pajak (tax planning). 

Umumnya perencanaan pajak merujuk 

pada proses merekayasa usaha dan 

transaksi Wajib Pajak supaya utang 

pajak berada dalam jumlah yang minimal 

tetapi masih dalam bingkai peraturan

 perpajakan. 
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Namun perencanaan pajak juga 

dapat bersifat positif sebagai 

perencanaan pemenuhan kewajiban 

perpajakan secara lengkap, benar, dan 

tepat waktu sehingga dapat menghindari 

pemborosan sumberdaya. Penghindaran 

pemborosan tersebut merupakan 

optimalisasi alokasi sumber daya 

perusahaan yang lebih produktif  dan 

efisien sehingga minimalisasi 

pemborosan sumber daya tersebut dapat 

memaksimalkan kinerja dengan benar. 

Oleh karena itu, perusahaan 

membutuhkan suatu perencanaan pajak 

atau yang disebut tax planning yang 

tepat agar perusahaan membayar pajak 

seefisien mungkin sepanjang hal tersebut 

masih sesuai dengan aturan-aturan 

perpajakan yang berlaku. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, 

rumusan masalah yang dikemukakan 

oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Apakah perusahaan telah melakukan 

Tax Planning sebagai upaya dalam 

meminimalkan pajak terutangnya? 

2. Apakah kebijakan yang berkaitan 

dengan perencanaan pajak yang 

dilakukan PT. Deltavista Nusantara 

sudah sesuai dengan peraturan- 

peraturan yang ada? 

3. Apakah penerapan Tax Planning atas 

PPh 21 pada karyawan yang 

dilakukan PT. Deltavista Nusantara 

sudah tepat, sehingga dapat 

meminimalkan pembayaran pajak 

perusahaan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah yang 

dikemukakan oleh peneliti, penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui apakah 

perusahaan telah melakukang Tax 

Planning untuk meminimalkan 

pajak terutangnya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Definisi pajak menurut undang-

undang perpajakan pasal 1 UU No.6 

tahun 1983 kemudian direvisi menjadi 

UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan dan 

diperbaharui lagi menjadi UU No.16 

Tahun 2009 Pasal 1, Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi kemakmuran rakyat.  Adapun ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak 

tersebut menurut Suandy (2014:10) 

adalah: 

1. Pajak peralihan kekayaan dari 

orang/badan kepemerintah. 

2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan 

3. Untuk mengetahui apakah kebijakan 

perencanaan pajak yang dilakukan 

PT. Deltavista Nusantara sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

4. Untuk mengetahui apakah penerapan 

dan kebijakan Tax Planning yang 

dilakukan sudah tepat sehingga bisa 
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meminimalkan pajak terutangnya. 

5. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang 

diberikan oleh pemerintah. 

6. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

7. Pajak  diperuntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat suplus, 

dipergunakan untuk membiayai 

public investment. 

8. Pajak dapat digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

9. Pajak dapat dipungut secara langsung 

atau tidak langsung. 
 

2.1.2 Fungsi Pajak 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Pajak dapat dikelompokan kedalam tiga 

kelompok Waluyo (2017:12), adalah 

sebagai berikut: 

1. Menurut golongannya (Pajak 

Langsung dan Pajak Tidak 

Langsung). 

2. Menurut sifat (Pajak subjektif dan 

Pajak Objektif). 

3. Menurut pemungutan dan 

pengelolanya (Pajak Pusat dan Pajak 

daerah). 

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan Pasal  21 

merupakan Pajak Penghasila (PPh) yang 

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apa 

punsehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

atau kegitan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 

Menurut undang-undang perpajakan, 

materi umum yang diatur dalam Pajak 

Penghasilan secara umum adalah 

menyangkut hal-hal berikut : 

1. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) 

2. Pengurangan Penghasilan Bruto 

3. Tata cara Pemungutangpajak 

4. Tarif Pajak 

Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan 

dalam persentase. Dalam Pajak 

Penghasilan persentase tarifnya dapat 

dibedakan menjadi beberapa tarif 

sebagai berikut Waluyo (2017:18). 

a. Tarif Pajak Proporsional/sebanding 

Tarif Pajak Proporsional yaitu tarif 

pajak berupa persentase tetapterhadap 

jumlah berapapun yang menjadi dasar 

pengenaan pajak. Contoh : dikenakan 

Pajak Pertambahan Nilai 10%atas 

penyerahan Barang Kena Pajak. 

a. Tarif Pajak Progresif 

Tarif Pajak Progresif adalah tarif 

pajak yang persentasenya menjadi lebih 

besar apabila jumlah yang menjadi dasar 

pengenaannya semakin besar. Sebagai 

contoh: tarif Pajak Penghasilan tahun 

pajak 2009 yang berlaku di Indonesia 

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu: 

1. Sampai dengan  Rp50.000.000,00 

tarifnya 5%; 

2. Di atas Rp 50.000.000,00 sampai 

dengan Rp 250.000.000,00 tarifnya 

15%; 

3. Di atas Rp 250.000.000, sampai 

dengan Rp 500.000.000,00 tarifnya 

25%; 

4. Di atas Rp500.000.000,00 tarifnya 

30%; 

2.1.5. Subjek Pajak PPh Pasal 21 

1. Penerimaan Penghasilan yang 

dipotong PPh 21 

 Menurut Waluyo (2017:222) 

penerimaan penghasilan yang dipotong 
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Pajak Pengasilan Pasal 21 yaitu orang 

pribadi yang merupakan: 

1. Pegawai 

2. Penerimaan uang pesangon, pension 

atau uang manfaat pension, tunjangan 

hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3. Bukan pegawai 

4. Peserta kegiatan yang menerima atau 

memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikut sertaannya dalam suatu 

kegiatan, atara lain meliputi; 

 

2. Tidak Termasuk penerima 

penghasilan PPh 21 

Tidak termasuk pengertian penerima 

penghasilan yang dipotong pajak 

penghasilan pasal 21 yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pejabat perwakilan diplomatic dan 

konsultan atau pejabat lain dari 

Negara asing. 

2. Pejabat perwakilan organisasi 

internasional. 

2.1.5. Pemotongam PPh Pasal 21 

Pemotongan PPh Pasal 21 dalam 

pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 

dan Peraturan Menteri Keuangan No. 

252/PMK/.03/2008, ditegaskan bahwa 

Pemotongan PPh Pasal 21 atau disebut 

Pemotongan Pajak terdiri dari: 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang 

pribadi dan badan. 

2. Bendahara atau pemegang kas 

pemerintah termasuk bendahara atau 

pemegang kas kepada Pemerintah 

Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau 

lembaga pemerintah. sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan; 

3. Dana pensiun, badan 

penyelenggaraan jaminan sosial 

tenaga kerja, dan badan- badan lain 

yang membayar uang pensiun 

Honorarium atau pembayaran lain. 

 

2.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) 

1. Jumlah PTKP 

         Sesuai dengan PMK Nomor 

101/PMK.010/2016. Tanggal 25  Juni 

2016 tentang penyesuaian besarnya 

penghasilan Tidak Kena Pajak. Untuk 

PTKP tahun 2016 sampai tahun 2018 

bisa dilihat sebagai berikut, PTKP 

pertahun diberikan paling sedikit 

sebesar: 

a. Rp.54.000.000,00 untuk diri Wajib 

Pajak orang pribadi 

b. Rp.4.500.000,00 tambahan  untuk 

Wajib Pajak yang kawin; 

c. Rp.54.000.000,00 tambahan untuk 

seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan 

suami;dan 

d. Rp.4.500.000,00 tambahan untuk 

setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak angkat 

yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya, paling banyak 3 orang 

untuk setiap keluarga. 

 

2. PTKP Karyawati Kawin 

     Besarnya PTKP bagi karyawati 

berlaku ketentuan sebagai berilut: 

a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP 

untuk dirinya sendiri; 

b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar 

PTKP untuk dirinya sendiri ditambah 

keluarga yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya. 

 

3. Penghasilan yang tidak 

memperoleh pengurangan biaya 

jabatan dan/atau PTKP 

  Pengurangan berupa biaya 

jabatan dan tidak berlaku terhadap 

penghasilan pengasilan berupa : 

a. Upah harian,upah mingguan,upah 

satuan,upah borongan; 

b. Uang tebusan pensiun, uang 
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pesangon, uang tabungan hari tua 

atau jaminan hari tua, dan 

pembayaran lain sejenis; 

c. Honorarium, uang saku, hadiah atau 

peghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisi, beasiswa, 

dan pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak. 

2.1.7. Tarif Pajak PPH Pasal 21 

Lapisan Penghasilan 

Kena Pajak 

Tarif Pajak 

 

Sampai dengan Rp 50.000.000 

Diatas Rp 50.000.000 – Rp 

250.000.000 

Diatas Rp 250.000.000 – Rp 

500.000.000 

Diatas Rp 500.000.000 

5% 

 

15% 

 

25% 

 

30% 

 

2.1.8. Manajemen Pajak 
Manajemen pajak merupakan 

bagian dari manajemen keuangan. 

Manajemen keuangan yang efisien 

membutuhkan suatu tujuan dan sasaran 

yang akan digunakan sebagai patokan 

dalam memberikan penilaian atas 

efisiensi keputusan keuangan. Dengan 

demikian tujuan manajemen pajak harus 

sejalan dengan tujuan manajemen 

keuangan, yaitu memperoleh likuiditas 

dan laba yang memadai. 

Tujuan manejemen pajak dapat 

dibagi dua, yaitu: 

a. Menerapkan peraturan perpajakan 

secara benar 

b. Usaha efisiensi untuk mencapai 

laba dan likuiditas yang 

seharusnya 

 

Tujuan manejemen pajak dapat 

dicapai melalui fungsi-fungsi 

manajemen pajak yang terdiri atas : 

a. Perencanaan pajak (tax planning) 

 

2.1.10.Manajemen Pajak Penghasilan       

Pasal 21 

          Metode perhitungan pajak antara 

lain adalah perhitungan pajak ditanggung 

karyawan, ditanggung perusahaan, dan 

ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan 

untuk pemberian tunjangan terdapat  2 

jenis yang biasanya diberikan oleh 

perusahaan yaitu benefit in cash dan 

benefit in kind atau natura. Dari 

kebijakan perencanaan pajak perusahaan 

yang telah diterapkan, penulis akan 

menganalisis data yang diperoleh dari 

perusahaan dengan menerapkan teori- 

teori yang tidak bertentangan dengan 

peraturan. Dalam perhitungan PPh Pasal 

21 terdapat tiga metode yang biasa di 

aplikasikan, Berikut dijelaskan 3 metode 

perhitungan pajak: 

1) Gross Basis Method 
  Gross Basis Method adalah metode 

perhitungan pajak dimana jumlah PPh 

Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh 

karyawan sendiri. Dari perhitungan 

dibawah ini PPh pasal 21 terutang 

a. Pelaksanaan  kewajiban perpajakan 

(tax implementation) 

b. Pengendalian pajak (tax control) 

 

      ditanggung oleh karyawan dan 

dipotong langsung oleh perusahaan dari 

penghasilan yang diterima oleh 

karyawan, jadi penghasilan yang 

diterima karyawan akan dipotong 

sebesar Rp. 10.000,- setiap bulan dari 

penghasilan yang diperoleh yaitu sebesar 

Rp.5.500.000. Jadi karyawan menerima 

Rp.5.490.000 perbulan. 
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Contoh : 

 
Gaji sebulan                                        5.500.000 

Pengurangan; 

1. Biaya Jabatan (5% x 5.500.000)       275.000 

2. Iuara Pensiun     150.000

  

Jumlah Pengurangan                          425.000 

Penghasilan Neto Sebulan                5.075.000 

Neto Setahun (x12)                      60.900.000 

PTKP (K/0) 

- Diri WP Sendiri                              54.000.000 

- Status Kawin/3                                 4.500.000 

Jumlah PTKP                                  58.500.000

  

PKP Setahun                                       2.400.000 

PPh Pasal 21 Setahun  

(5% x 2.400.000)                                  120.000 

PPh Pasal 21Sebulan (:12)                      10.000 

 

2) Net Basis Method 

 Net Basis Method adalah metode 

penghitungan pajak dimana perusahaan 

menanggung beban PPh 21 atas 

karyawan yang dimilikinya.Sedangkan 

dari sisi karyawan, penghasilan yang 

diterima tidak berkurang. Metode ini 

sering dipilih perusahaan karena 

dianggap dapat memuaskan dan 

meningkatkan motivasi karyawan 

karena merasa lebih diperhatikan. 

Perusahaan percaya motivasi dan 

kepuasan karyawan akan meningkatkan 

produktivitas perusahaan. 
 

 

 

Contoh : 

Gaji sebulan                                         5.500.000 

Pengurangan; 

Biaya Jabatan  (5%x5.500.000)             275.000 

Iuara Pensiun                                         150.000 

Jumlah Pengurangan                          425.000

  

Penghasilan Neto Sebulan                 5.075.000  

Penghasilan  Neto Setahun              60.900.000 

PTKP (K/0) 

- Diri WP Sendiri                            54.000.000 

- Status Kawin/3                                4.500.000 

Jumlah PTKP                                  58.500.000 

PKP Setahun                                     2.400.000 

PPh Pasal 21 Setahun 

 (5%x2.400.000)        120.000 

PPh Pasal 21Sebulan (:12)                      10.000 

Jadi dari contoh diatas, penghasilan 

yang diterima karyawan akan setiap 

bulan yaitu sebesar Rp.5.500.000. PPh 

21 karyawan sebesar Rp.120.000,-/tahun 

atau Rp.10.000,-/bulan ditanggung oleh 

perusahaan dan tidak dipotong dari 

penghasilan kantor yag diberikan 

karyawan. 

 

3) Gross Up Method 

 Gross up  method  merupakan 

metode alternatif diantara kedua metode 

yang telah disebutkan sebelumnya 

karena metode ini dirasakan 

menguntungkan bagi kedua sisi yaitu 

bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. 

Dalam metode ini perusahaan 

memberikan tunjangan pajak (tax 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 28 

 

allowance) kepada karyawannya sebesar 

jumlah pajak yang terutang, dari sisi 

perusahaan tunjangan pajak tersebut 

dapat dijadikan pengurang penghasilan 

karena bersifat benefit in cash , 

sedangkan bagi karyawan take home pay 

yang dimilikinya tidak berkurang 

walaupun telah dilakukan pemotongan 

karena sebelumnya penghasilan yang 

ada telah digross up sebesar pajak yang 

terutang. 

 

Contoh : 

Gaji sebulan                                        7.000.000 

Pengurangan; 

Biaya Jabatan (5%x7.000.000)             350.000 

Iuara Pensiun                                           50.000 

JumlahPengurangan    400.000

  

Penghasilan Neto Sebulan 6.600.000 

Penghasilan Neto Setahun 79.200.000 

PTKP (K3)  

- Diri WP Sendiri 54.000.000 

- Status Kawin 4.500.000 

- Tambahan 3 oranganak 13.500.000 

Jumlah PTKP 72.000.000 

PKP Setahun 7.200.000 

Berdasarkan rumusan metode Gross Up diatas 

adalah sebagai berikut :  

Tunjangan PPh 21=                             PKP x5% 
 

0.9525 

7.200.000 x 5% = 377.953/ tahun  

                    0.9525 

Tunjangan pajak = 31.497/bulan 

Perhitungan PPh 21 Groos up:  

Gaji sebulan 7.000.000 

Tunjangan Pajak 31.497 

Total Penghasilan Bruto 7.031.479 

Pengurangan;  

Biaya Jabatan (5%x 7.031.497)      351.575 

Iuara Pensiun                                     50.000 

Jumlah Pengurangan  401.575

  

Penghasilan Neto Sebulan 6.629.922 

Penghasilan Neto Setahun 79.559.064 

PTKP (K3)  

- Diri WPSensiri 54.000.000 

- StatusKawin 4.500.000 

- Tambahan 3 oranganak 13.500.000 

Jumlah PTKP 72.000.000 

PKP Setahun 7.559.064 

PPh Pasal 21 Setahun (5% x 7.669.064) 

 377.953 

PPh Pasal 21 Sebulan (:12) 31.497 

Jumlah tunjangan pajak sama dengan 

PPh 21 terutangnya, yaitu sebesar 

Rp.31.497 Sebenarnya penghasilan 

yang diterima karyawan akan sama 

setiap bulannya seperti yaitu sebesar 

Rp. 7.000.000, karena jumlah PPh 21  

terutang sebesar Rp 31.497 seolah-olah 

sudah ditunjang oleh perusahaan. 

Dengan menggunakan metode ini, biaya 

tunjangan pajak tersebut dapat 

dibiayakan sehingga laba perusahaan 

menurun dan PPh badan pun akan ikut 

menurun . Seperti yang telah dipaparkan 

2 jenis tunjangan yang dapat diberikan 

perusahaan terhadap karyawannya: 

a. Benefit in Cash 

Merupakan pemberian tunjangan  dari 

perusahaan kepada karyawan dalam 

bentuk tunai. Pemberian dalam 

bentuk ini merupakan pengurang 

penghasilan bruto bagi perusahaan 

dan objek PPh 21 bagi karyawan. 

Dasar hukumnya pasal 6 (1) huruf 

a.2 UU No.36 tahun 2008. 

b. Natura 
Pemberian perusahaan kepada 

karyawan dalam bentuk natura atau 

kenikmatan. Pemberian dalam bentuk 

natura bagi perusahaan tidak dapat 

dijadikan sebagai pengurang 

penghasilan bruto dan bagi karyawan 

bukan merupakan objek PPh 21. 
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Dasar hukumnya adalah pasal 9 (1) 

huruf e UU No.36 tahun 2008. 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

PT.Deltavista Nusantara di Ciputat. 

sesuai Berlangsung selama 6 bulan yang 

dimulai pada Bulan Maret 2019 samapai 

dengan Bulan Agustus 2019. 

3.2. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan Studi Kasus. 

Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian terhadap masalah-masalah 

penelitian berupa fakta-fakta saat ini dari 

suatu populasi. Penelitian kuantitatif 

menekankan pada pengujuian teori-teori 

melalui pengukuran variable-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan 

analisis data dengan prosedur statistic. 

Studi Kasus dan Lapangan, merupakan 

penelitian dengan karakteristik masalah 

yang berkaitan dengan latar belakang 

dan kondisi saat ini. Dengan penelitian 

ini, penulis ingin menggambarkan 

bagaimana PT. Deltavista Nusantara 

melaksanakan perencanaan pajak 

perusahaannya guna meminimalkan 

pajak terutang yang harus dibayarkan 

perusahaan. 

3.3. Populasi dan Sample Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa, merupakan 

perusahaan outsorcing atau agency di 

seluruhIndonesia. 

3.3.2. Sample 

         Adapun sample khusus yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

PT. Deltavista Nusantara, merupakan 

salah satu perusahaan milik swasta yang 

bergerak di bidang outsorcing atau 

agenc. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan 

data, penulis melakukan 2 teknik 

pengambilan data yaitu : 

1. Studi Lapangan  

Data  Primer diperoleh dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Teknik Observasi 

b. Teknik Wawancara 

2. Studi Literatur dan Studi Kepustakaan 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

       Data yang telah diperoleh akan 

dianalisis oleh peneliti, Analisis yang 

dilakukan peneliti mengikuti langkah- 

langkah berikut: 

1. Menganalisis data gaji karyawan, 

yang meliputi komponen-komponen 

pembentuk gaji dari hal-hal lainya 

yang berkaitan 

2. Membandingkan pajak yang harus 

dibayar perusahaan antara metode 

yang digunakan perusahaan metode 
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gross dengan metode Gross Up, dan 

melihat dampak penerapan metode 

Gross dalam stategi penghematan 

pembayaran pajak perusahaan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Profil Pembahasan 
PT. Deltavista Nusantara adalah 

perusahaan multinasional yang bergerak 

dalam penyediaan jasa dan produk. PT. 

Deltavista Nusantara didirikan di Jakarta 

10 Agustus 2012 dan berkantor di Jl. 

Ciputat Raya No.6 Pondok Pinang, 

Jakarta Selatan 12310 (Gedung 

Indomaret Ciputat Raya 3). PT. 

Deltavista Nusantara, merupakan 

perusahaan outsorcing atau agency yang 

bekerjasama dengan beberapa perusahaan 

ternama seperti salah satunya adalah 

PT.Marketama Indah  atau yang lebih 

dikenal dengan brand Enesis Group 

 

4.1.2. Jasa Pelayanan PT. Deltavista 

Nusantara 

 Jasa pelayanan yang diberikan 

oleh PT.Deltavisata Nusantara yaitu 

meliputi: 

1. Marketing Office Suport 

2. Marketing Event Suport 

3. Pramuniaga Kegiatan (SPG/SPB 

Event) 

4. Marketing Retail Support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3. Struktur Organisasi Struktur 

Organisasi, Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi, Direktur dan 

Manager 

 

 

 

          

                                                                    

  

  

  

  

 

Gambar 4.1 Struktur Utama 

Organisasi 

Sumber : Penulis 2019 
                                                 

4.1.4  Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. 

Deltavista Nusantara 

PT. Deltavista Nusanatara kepada 

karyawan berupa gaji popok, uang  

lembur, uang makan, uang transportasi  

dan Tunjangan Hari Raya ( THR ). Iuran 

yang dibayarkan oleh pemberi kerja 

berupa biaya asuransi kesehatan dan  

Biaya Jaminan Hari Tua (JHT) 

merupakan Komponen imbalan atau 

pemberian yang diberikan oleh 

PT.Deltavista Nusanatara. Komponen 

yang harus dibayar karyawan dan 

mengurangi penghasilan yang diterima 

karyawan. Berkaitan dengan kewajiban 

PPh pasal 21, perusahaan mempunyai 

kebijakan pemberian tunjangan PPh 

pasal 21 secara Gross basis method. 

Metode penghitungan pajak dimana 

jumlah PPh Pasal 21 yang terutang 

ditanggung oleh karyawan sendiri. 

Penghasilan karyawan akan berkurang 

karena pemotongan tersebut. Dari sisi 

perusahaan seluruh gaji kotor karyawan 

dapat dikurangkan sebagai beban 

perusahaan. Perusahaan dalam hal ini 

Direktur 

Manager 

    Dewan Direksi 

Dewan Komisaris Utama 
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hanya bertindak sebagai pemotong 

pajak. Perusahaan sudah beberapa tahun 

terakhir menetapkan kebijakan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan 

karyawan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan. Kebijakan pemberian 

kesejahteraan karyawan ini tidak hanya 

memberikan kesejahteraan pada 

karyawan, tapi juga merupakan 

perencanaan pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk meminimalisasikan 

pajak terhutang. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1 Manajemen Pajak PPh Pasal 21 

PT. Deltavista Nusantara berdiri tahun 

2012, sejak 5 tahun terakhir, yakni tahun 

2017 PT. Deltavista Nusantara mencoba 

melakukan manajemen pajak untuk 

pajak penghasilan 21. Metode 

perhitungan pajak yang digunakan 

perusahaan adalah Gross basis method 

dimana dalam metode penghitungan 

pajak ini jumlah PPh Pasal 21 yang 

terutang ditanggung oleh karyawan 

sendiri. 

Tabel 4.1 

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan 

Setahun 

Gross Basis Method  

Ari Suryanto, K/0  

Tahun 2018 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Penghasilan karyawan akan berkurang 

karena pemotongan tersebut, sedangkan 

bagi perusahaan seluruh gaji kotor 

karyawan dapat dikurangkan sebagai 

beban perusahaan. Salah satu tujuan 

penggajian adalah untuk memuaskan 

dan memo tivasi karyawan. Ada 

perusahaan yang menggunakan dua 

metode perhitungan pajak yang lain 

yaitu metode gross up atau net karena 

dengan menggunakan strategi ini 

dianggap karyawan akan merasa puas 

dan termotivasi karena PPh 21 yang 

muncul ditanggung perusahaan. Dengan 

2 metode lain itu mungkin karyawan 

merasa lebih diperhatikan. Perusahaan 

percaya motivasi dan kepuasan 

karyawan akan meningkatkan 

produktivitas. Sebaliknya ada 

perusahaan yang menggunakan metode 

gross saja, seperti PT. Deltavista 

Nusantara karena perhitungan pajak 

seperti ini sesuai peraturan perpajakan 

kewajiban karyawan. Dalam metode ini 

perusahaan berkewajiban menghitung, 

memotong dan menyetor PPh 21 

tersebut. Tidak ada yang salah dengan 

semua metode tersebut diatas, karena 

ketiga metode tersebut diperbolehkan 

menurut undang-undang dan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Berikut 

contoh perhitungan dimana perusahaan 

menggunakan Gross basis method : 

Tabel 4.2  

Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Tuan Ari Suryanto, K/0  

Tahun 2018  

(Dalam Rupiah) 
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Dari contoh diatas terlihat jumlah 

penghasilan Tuan Ari Suryanto selama 

setahu adalah Rp.119.702.16 dan jumlah 

pajak penghasilannya selama setahun 

dari hasil perhitungan adalah Rp. 

3.608.108 yang ditanggung oleh 

karyawan. Jadi, gaji Tuan Ari Suryanto 

setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 

116.642.055. Berikut Contoh perhitungan 

PPh pasal 21 apabila perusahaan 

menerapkan metode Gross Up sebagai 

berikut : 

 

Gaji/Pensiun atau THT                   78.000.000 

Tunjangan lainnya, Uang 

Lembur Dan Sebagainya                 30.957.500 

THR.Tantime Bonus                         18.925.500        

Jumlah Penghasilan Bruto            127.882.500 

Pengurang 

Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)          6.394.125 

Iuran yang di bayar pegawai 

 

BPJS TK                  875.532 

BPJS KESEHATAN                437.760 

BPJS JP                  472.920 

Jumlah Pengurang      8.180.337 

Penghasilan Neto/Tahun                 119.702.163 

PTKP                                                58.500.000 

Penghasilan Kena Pajak                   61.202.163 

PKP setahun                                       3.060.108 

 

Berdasarkan rumus metode Gross Up di 

atas sebagai berikut : 

Tunjangan PPh Pasal21 =3.060.108 x 

5% : 0,9525 = 160.635  

Tahun Tunjangan PPh Pasal 21 Sebulan 

= 160.635 : 12 = 13.386 

 

 

Tabel 4.3  

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan 

Setahun 

Gross Up Method  

Ari Suryanto, K/0  

Tahun 2018 (Dalam Rupiah) 
 

  

 

 

Dari tabel diatas apabila perusahaan 

menggunakan gross up method jumlah 

penghasilan Tuan Ari Suryono selama 

setahun adalah Rp. 119.714.880 dan 

jumlah pajak penghasilan dan 

tunjangan pajak selama setahun dari 

hasil perhitungan adalah sama yaitu 

sebesar Rp 3.060.749 yang akan 

ditanggung oleh perusahaan. Jadi, gaji 

Tuan Ari Suryanto selama setahun 

adalah sebesar Rp 116.654.131 karena 

tunjangan pajak yang diberikan 

perusahaan tidak benar-benar diterima 

karyawan. Tunjangan pajak tersebut 

bukan merupakan penambah 

penghasilan pegawai, tetapi bagi 

perusahaan tunjangan pajak tersebut 

dapat dibebankan. Cara PT. Deltavista 

nusantara untuk memotifasi dan 

memberikan kepuasan lebih untuk 

meningkatkan efesiensi dan 

produktifitas karyawannya, adalah 

dengan melakukan perencanaan pajak 

yang berupa tunjangan dalam bentuk 

tunai ( benefit in cash ) dan pemberian 

natura. Berikut penerapan perencanaan 

pajak yang dilakukan PT. Deltavista 

Nusantara baik berupa benefit in cash 

maupun natura. 

 

1. Benefit in Cash 

     Merupakan pemberian perusahaan 

kepada karyawan dalam bentuk cash. 

Pemberian dalam bentuk ini merupakan 

pengurang penghasilan bruto bagi 

perusahaan dan objek PPh 21 bagi 

karyawan. Dasar hukumnya pasal 6 (1) 
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huruf a.2 UU No.36 tahun 2008. 

Perusahaan mempertimbangkan kira 

kira Benefit in cash apa yang diperlukan 

oleh karyawan  untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Tunjangan kas yang 

akhirnya perusahaan lakukan berkaitan 

dengan perencanaan pajak adalah: 

a. Tunjangan Makan 

PT. Deltavista Nusantara lebih 

memilih memberikan tunjangan makan 

secara tunai. Alasannya tunjangan 

makan secara tunai dapat dibebankan 

dalam perhitungan pajak penghasilan 

perusahaan. Namun dari sisi pegawai 

akan ada penambahan jumlah PPh pasal 

21 karena tunjangan makan secara tunai 

merupakan penambah penghasilan bagi 

karyawan. Alasan mengapa perusahaan 

tidak memberikan tunjangan makan 

dengan pemberian makan karena dalam 

Peraturan Menteri Keuangan 

no.83/PMK.03/2009 tentang 

“Penyediaan makanan dan minuman 

bagi seluruh pegawai serta penggantian 

atau imbalan dalam bentuk natura dan 

kenikmatan di daerah tertentu dan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

Bruto Pemberi kerja”, pemberian 

makanan dan minuman yang disediakan 

oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai 

ditempat kerja memang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto 

pemberi kerja tetapi bukan merupakan 

penghasilan bagi pegawai yang 

menerimanya. Sehingga perusahaan 

tetap memberikan tunjangan makan 

dalam bentuk tunai, jumlah dalam 1 

tahun sebesar: 

Rp 1.062.500/bulan x 80 orang x 12 

bulan = Rp 1.020.000.000 

 

b. Tunjangan Transport 

Tunjangan transport secara tunai 

dipandang perusahaan lebih efektif 

dibanding dengan pemberian mobil 

atau motor kantor untuk digunakan 

karyawan, ataupun dengan 

memberikan fasilitas jemputan untuk 

karyawan. Karena ketiga cara tersebut 

akan mengeluarkan biaya yang lebih 

banyak dibanding pemberian tunjangan 

transport secara tunai setiap bulan. Tak 

hanya dibanding lebih praktis, 

pemberian tunjangan transport  akan  

menambah   penghasilan yang akan 

diterima karyawan tetapi bagi 

perusahaan tunjangan transport juga 

tahun dapat dikurangkan sebagai biaya 

dalam menghitung Penghasilan Kena 

Pajak Akhir. Besarnya tunjangan 

transport dalam setahun adalah: 

Rp 300.000 x 80 orang x 12 bulan = Rp 

288.000.000 

 

4.2.2. Perbandingan perhitungan 

PPh 21 sebelum perencanaan pajak 

dan setelah perencanaan pajak. 

Perencanaan pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam 

bentuk tunjangan- tunjangan, baik 

dalam bentuk tunai atau natura tentu 

sangat menguntungkan dari sisi para 

pegawai. Tunjangan dalam bentuk 

tunai tentunya membuat pajak 

penghasilan 21 karyawan meningkat,  

tetapi  di  sisi  lain  juga terlihat bahwa 

jumlah penghasilan yang diterima 

pegawai meningkat akibat tunjangan 

dalam bentuk tunai yang merupakan 

cara perencanaan pajak yang 

perusahaan lakukan. Berikut akan 

diperlihatkan perbedaan Pajak 

penghasilan 21 pegawai sebelum 

adanya perencanaan pajak berupa 

tunjangan tunai dan setelah 

perencanaan pajak dalam bentuk 

tunjangan tunai. 

 

 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 34 

 

 
Tabel 4.4 

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan 

Setahun Sebelum Perencanaan Pajak 

(Tunjangan Tunai Tuan Ilham , K/2  

Tahun 2018 (Dalam Rupiah) 

 

Uraian PPh Pasal 21 

Penghasilan bruto  

Reguler  

Gaji/Pensiun atau THT/JHT Rp 78.000.000 

Tunjangan lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya Rp 30.957.500 

THR. Tantime Bonus Rp 18.925.000 

Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun Rp 127.882.500 

Pengurang  

Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto) Rp 6.394.125 

Iuran yang dibayar pegawai  

BPJS TK (12 x 72.961) Rp 875.532 

BPJS Kesehatan (12 x 36.480) Rp 437.760 

BPJS JP (12 x 39.410) Rp 472.920 

Jumlah Pengurang Rp 8.180.337 

Penghasilan Neto/Tahun Rp 119.702.163 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 67.500.000 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 52.202.163 

5% x 52.202.163  

  

PPh Pasal 21 atas PKP setahun Rp 2.610.108 

PPh Pasal 21 atas PKP sebulan Rp 217.509 

Sumber : PT Deltavista Nusantara (2019) 

 

Dari hasil perbandingan tabel PPh 21 

sebelum dan setelah dilakukan 

perencanaan pajak, dapat terlihat bahwa 

setelah perencanaan pajak dilakukan 

dengan memberikan tunjangan secara 

tunai, yaitu berupa tunjangan kesehatan, 

tunjangan makan dan tunjangan 

transport penghasilan netto yang 

diterima karyawan naik, walaupun 

jumlah pajak penghasilan yang harus 

dibayar karyawan ikut naik pula. 

Penghasilan netto Tuan Ilham dalam 

setahun naik sebesar Rp. 15.532.500 

atau sekitar 26,4 % Kenaikan 

penghasilan netto juga dibarengi dengan 

kenaikan PPh 21 setahun sebesar Rp. 

776.625 atau sebesar 39.8%. Walaupun      

tunjangan    tunai membuat jumlah PPh 

21 yang harus dibayarkan karyawan 

lebih besar, tapi halitu tertutupi dengan 

kenaikan penghasilan karyawan. 

Pemberian tunjangan dalam bentuk 

tunai ini tidak hanya berpengaruh pada 

jumlah PPh 21 untuk gaji saja, tetapi 

secara menyeluruh berdampak pada 

pajak penghasilan terutang PT. 

Deltavista Nusantara semua tunjangan

 yang berbentuk tunai 

dapat dibebankan sebagai pengurang

 laba perusahaan, 

sehingga jumlah pajak terutang yang 

dibayarkan juga berkurang. 

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5  

Penghasilan Tidak Kena Pajak  

Tuan Ilham , K/2 

Tahun 2018 (Dalam Rupiah) 

 

Uraian PPh Pasal 21 

PTKP  

Untuk diri sendiri Rp 54.000.000 

Tamabahan untuk WP kawin Rp 4.500.000 

Tambahan Untuk Tanggungan Rp 9.000.000 

Jumlah Rp 67.500.000 

Sumber : PT. Deltavista Nusantara (2019) 

 

Tabel 4.6  

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun 

Setelah Perencanaan Pajak (Tunjangan Tunai) 

Tuan Ilham , K/2 

 
Uraian PPh Pasal 21 

Penghasilan bruto  

Reguler  

Gaji/Pensiun atau THT/JHT Rp 78.000.000 

Tunjangan Jabatan, Uang Lembur Dan Sebagainya Rp 30.957.500 

THR. Tantime Bonus Rp 18.925.000 

Tunjangan Uang Makan Rp 12.750.000 

Tunjangan Uang Transport Rp 3.600.000 

Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun Rp 144.232.500 

Pengurang  

Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto) Rp 7.211.625 

Iuran yang dibayar pegawai  

BPJS TK (12 x 72.961) Rp 875.532 

BPJS Kesehatan (12 x 36.480) Rp 437.760 

BPJS JP (12 x 39.410) Rp 472.920 
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Jumlah Pengurang Rp 8.997.837 

Penghasilan Neto/Tahun Rp 135.234.663 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 67.500.000 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 67.734.663 

5% x 67.734.663  

  

PPh Pasal 21 atas PKP setahun Rp 3.386.733 

PPh Pasal 21 atas PKP sebulan Rp 282.228 

Sumber : PT. Deltavista Nusantara (2019) 

 

4.2.3. Pajak Penghasilan Badan yang 

DibayarkanSebelum Penerapan 

Perencanaan Pajak 

Untuk memperjelas perbedaan 

dengan sebelum dan sesudah adanya 

penerapan perencanaan pajak dalam 

usaha meminimalkan pengeluaran pajak 

perusahaan maka dibawah ini terdapat 

laporan laba rugi sebelum menerapkan 

perencanaan pajak. 

 

Tabel 4.7 

PT. Deltavista Nusantara Laporan Laba Rugi 

Untuk Tahun yang Berakhir  

Tgl 31 Desember 2018 

 
Keterangan 

Sebelum 

Perencanaan Pajak 

 
Koreksi 

Fiskal 

SetelahPerencanan 

Pajak 

Pendapatan Usaha Rp18.074.841.118   Rp18.074.841.118 

JUMLAH PENDAPATAN Rp18.074.841.118  Rp18.074.841.118 

Beban Proyek Rp9.087.685.557  Rp9.087.685.557 

Beban Gaji – Project Rp2.200.170.000  Rp2.200.170.000 

Pembelian Bahan Baku&Pembantu Rp2.000.900.000  Rp2.000.900.000 

Pekerjaan Event Rp1.789.000.000  Rp1.789.000.000 

Makan / Katering Rp925.000.000  Rp925.000.000 

Biaya Pengiriman Barang Rp996.500.000  Rp996.500.000 

Biaya Perijinan Rp900.850.000  Rp900.850.000 

Biaya Training Rp200.000.000  Rp200.000.000 

Biaya Asuransi Rp75.265.557  Rp75.265.557 

Laba/Rugi Kantor Rp8.987.155.561  Rp8.987.155.561 

Sumber : PT. Deltavista Nusantara (2019)  

 

 

Sesuai dengan Tarif Pasal 17 

Undang- Undang PPh, maka tarif 

penghitungan PPh Badan adalah tarif 

tunggal sebesar 25% dar Penghasilan 

Kena Pajak. Perhitungan Pajak 

Penghasilan pada tahun 2018 (dalam 

Rupiah) 25% x Rp 4.542.877.121 = Rp 

1.135.719.280 Total Pajak Penghasilan 

Rp 1.135.719.280 Jadi pajak 

penghasilan yang harus dibayarkan 

perusahaan sebelum penerapan 

perencanaan pajak sebesar Rp 

1.135.719.280. 

 

4.2.4. Pengaruh Perencanaan 

Pajak Penghasilan terhadap Pajak 

Penghasilan Badan yang 

dibayarkan Sesudah Penerapan 

Perencanaan Pajak 

Setelah perusahaan menerapkan 

perencanaan pajak maka beban yang 

dikeluarkan semakin besar dan 

pembayaran pajak penghasilan semakin 

kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.8 

PT. Deltavista Nusanatara Laporan Laba Rugi 

Setelah Penerapan Perencanaan Pajak  

Untuk Tahun yang Berakhir  

Tanggal 31 Desember 2018 

sehingga perusahaan dapat melakukan 

penghematan Rp356.843.542 

Berdasarkan laporan keuangan PT. 

Deltavista Nusantara tahun 2018 penulis 

melakukan rekonsiliasi  Laporan 

Keuangan Fiskal dan Akuntansi sebagai 

berikut: 

1. Tunjangan makan dan transportasi 

yang diperoleh oleh karyawan, 

diakui oleh perpajakan sebagai objek  

pajak. Oleh karena itu perusahaan 

melakukan perencanaan pajak 

dengan menggabungkan tunjangan 

makan dan tunjangan transport ke 

dalam biaya gaji/tunjangan, sehingga 

diperoleh hasil perhitungan : 

Uang Makan = Rp 12.750.000 x 80 =  Rp 

1.020.000.000 

Uang Transport = Rp  3.600.000  x  80  =  

Rp  288.000.000 

Total Rp 1.308.000.000 

2. Biaya telepon dikenai koreksi fiskal 
karena hanya 50% dari voucher 
telepon yang bisa diakui sebagai 
pengurang pajak yaitu sebesar Rp. 
58.121.704 x 50% = Rp. 29.060.852. 

25% x Rp 3.115.502.954  =  

Rp 778.875.738 

Total Pajak Penghasilan  

Rp 778.875.738  

Setelah menerapkan perencanaan pajak, 

perusahaan membayar pajak penghasilan   

sebesar, Rp 778.875.738 

4.2.5.Analisis Pengaruh Perencanaan 

Pajak Penghasilan 21 terhadap PPh 

Badan 

Dari hasil analisis diatas, 

perencanaan pajak dalam bentuk 

tunjangan tunai yang dilakukan PT. 

Deltavista Nusantara mengakibatkan 

pajak penghasilan 21 untuk pegawai 

Beban administrasi & 

Umum 

   

Beban Pegawai Rp3.794.012.000  Rp5.102.012.00

0 

Beban Gaji/Tunjangan Rp3.502.128.000 Rp1.308.000.0

00 

Rp4.810.128.00

0 

THR Rp291.884.000  Rp291.884.000 

Beban Kantor Rp309.909.663  Rp338.970.515 

Biaya listrik Rp42.556.370  Rp42.556.370 

Biaya Telepon Rp58.121.704 Rp29.060.852 Rp87.182.556 

Biaya sewa peralatan Rp4.302.365  Rp4.302.365 

Biaya alat tulis & cetak Rp38.511.250  Rp38.511.250 

Biaya sewa kantor Rp101.250.000  Rp101.250.000 

Biaya trumah tangga Rp39.346.417  Rp39.346.417 

Biaya Peyusutan Rp25.821.557  Rp25.821.557 

Beban Pemeliharaan Rp65.071.015  Rp65.071.015 

Biaya pemeliharaan 

bangunan 

Rp56.575.000  Rp56.575.000 

Biaya pemeliharaan 

kendaraan 

Rp6.711.015  Rp6.711.015 

Biaya pemeliharaan inventaris 
kantor 

Rp1.785.000  Rp1.785.000 

Beban Umum Rp271.700.206  Rp271.700.206 

Beban penyusutan 
investasi 

Rp93.898.871  Rp93.898.871 

JUMALAH BEBAN 

USAHA 

Rp4.534.591.755  Rp5.871.652.60

7 

LABA (RUGI) USAHA Rp4.452.563.806  Rp3.115.502.95

4 

Pendapatan/Beban lain-
lain 

Rp90.313.315  0 

Pendapatan jasa giro Rp116.926.562  0 

Bunga deposito Rp9.665.753  0 

Beban administrasi bank -Rp36.279.000  0 

LABA (RUGI) SEBELUM 

PAJAK PENGHASILAN 
Rp4.542.877.121 

 
Rp3.115.502.95

4 

PAJAK PENGHASILAN Rp 

1.135.719.280 

 Rp778.875.738 

LABA (RUGI) SETELAH 

PAJAK 
PENGHASILAN 

Rp3.407.157.841 
 

Rp2.336.627.21

6 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 37 

 

naik, dan membuat pengeluaran 

perusahaan lebih untuk membayar 2 

tunjangan tunai tersebut. Tetapi pada 

keseluruhannya memberikan efek pada 

penurunan PPh terutang badan. Dengan 

adanya penerapan perencanaan pajak 

menyebabkan beban pajak semakin 

kecil. 

Tabel 4.9 

Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak 

Penghasilan 21 terhadap PPh Badan 

 Sebelum 

Perencanaan 

Pajak 

Setelah 

Perencanaan 

Pajak 

Laba 

Sebelum 

Pajak 

Rp.   

4.542.877.121 

Rp. 

3.115.502.954 

Tarif PPh 

Badan 25% 

25% x 

Rp.4.542.877.121= 

Rp.1.135.719.280. 

25% x 

Rp.3.115.502..

954= 

Rp.778.875.73

8. 

Sumber : PT. Deltavista Nusanatara (2019) 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  SIMPULAN 

       Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan penulis pada PT. Deltavista 

Nusantara maka dapat ditarik beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pajak yang dilakukan 

perusahaan dengan cara Pemberian 

Tunjangan Tunai, yaitu: 

a. Memberi tunjangan makan dalam 

bentuk tunai pada karyawan. 

Tunjangan makan tersebut 

dibayarkan perbulan oleh 

perusahaan. Tunjangan makan 

yang diberikan kepada karyawan 

dapat dijadikan beban oleh 

perusahaan. 

b. Memberikan tunjangan 

transportasi pada karyawan dalam 

bentuk tunai. Tunjangan 

transportasi yang diberikan 

kepada karyawan dapat dijadikan 

beban oleh perusahaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian PT. 

Deltavista Nusantara dalam hal 

memenuhi kewajibannya untuk 

membayar pajak terutangnya, sudah 

melakukan perencanaan pajak dengan 

benar secara administrative dan sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

karena perusahaan menghitung pajang 

penghasilan perorangan dan badan 

dengan menggunakan metode gross dan 

membandingkannya dengan metode 

gross up. cara perhitungan dua metode 

tersebut sudah sesuai dengan peraturan 

yang ada. sehingga perencanaan pajak 

yang dilakukan PT. Deltavista 

Nusantara sudah sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang ada. 

Selisih yang terjadi setelah menerapkan 

perencanaan pajak merupakan 

penghematan pajak yang dapat diperoleh 

oleh perusahaan. Dimana sebelum 

penerapan perencanaan pajak, pajak 

penghasilan badan yang harus dibayar 

perusahaan adalah Rp 1.135.719.280 dan 

setelah melakukan perencanaan pajak 

dengan memberikan Benefit in Cash, 

Pajak penghasilan badan menjadi Rp 

778.875.738. Sehingga diperoleh 

penghematan pajak sebesar Rp 356. 

843.542. tetapi dari segi Laba 

perusahaan mengalami penurunan 

sebesar 1.427.374.167 Penerapan dan 

kebijakan Tax Planning yang dilakukan 

perusahaan dari segi penghematan pajak 

badan sudah tepat sehingga biasa 

meminimalkan pajak terutangnya 

dimana selisih tersebut dapat digunakan 

perusahaan untuk hal yang lebih berguna 

dan bermanfaat. tetapi dari segi laba 

perusahaan dengan menerapkan tax 

planning memberikan benefit in cash 

kurang tepat. 
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5.1. SARAN 

Dari kesimpulan diatas, penulis 

dapat memberikan beberapa saran untuk 

PT. Deltavista Nusantara agar dapat 

lebih memaksimalkan perencanaan 

pajak, yaitu: 

Dengan adanya perencanaan pajak 

pada PT. Deltavista Nusantara yang 

berpengaruh pada penghematan pajak 

sebesar Rp 356. 843.542, diharapkan PT. 

Deltavista Nusantara melakukan 

pembayaran pajak tepat waktu sesuai 

ketentuan yang berlaku. Pada pasal 3 

ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang- undang Nomor 28 

Tahun 2007 (UU KUP), disebutkan 

bahwa batas pembayaran pajak terutang 

adalah empat bulan setelah batas akhir 

tahun buku perusahaan ( akhir april ). 

Dengan PT. Deltavista Nusanatara 

membayarkan pajak tepat waktu, akan 

terlihat bahwa perencaan pajak tidak 

hanya dapat menghemat pajak, tetapi 

juga membuat si wajib pajak membayar 

tepat waktu, sehingga terbebas dari 

sanksiadministrasi. 

Dengan adanya Tax Planning 

perusahaan telah meminimalkan beban 

pajak penghasilan, penulis berharap tax 

planning tidak hanya diterapkan dalam 

perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 

21 namun pajak lainnya, seperti pajak 

penghasilan PPh pasal 23, PPh Pasal 22, 

PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan lainnya, 

sehingga dapat meminimalkan pajak 

terutang. Sebaiknya perusahaan mencari 

strategi penerapan perencanaan pajak 

lain yang sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku sehingga 

penerapan perencanaan pajak PT. 

Deltavista Nusantara dapat lebih 

maksimal. Seperti untuk tahun 

mendatang PT. Deltavista Nusantara 

dapat memulai perencanaan pajaknya 

dengan menghilangkan benefit in cash 

supaya tidak ada penurunan laba 

perusahaan dan untuk meminimalkan 

pajak terutang yang harus dibayar 

perusahaan, dapat melakukan 

perencanaan pajak dengan melakukan 

metode gross dalam bentuk makan 

bersama sepertinya akan lebih dapat 

menghemat total pembayaran pajak 

daripada pemberian tunjangan makan 

yang ditambahkan ke penghasilan. 

Dengan makan bersama, juga dapat 

menambah keakraban diantara para 

pegawai. Seperti telah di contohkan 

penulis dengan memberikan tunjangan 

pajak dan makan bersama penghematan 

yang dapat dilakukan jauh lebih besar 

daripada perencanaan pajak dengan 

tunjangan tunai memberikan tunjangan 

pajak pada karyawan seperti yang 

dilakukan banyak perusahaan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Belda, Bugis. (2013). Analisis 

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 

21 pegawai tetap pada PT. Semen 

Tosana. Skripsi. Jakarta. 

Universitas Islam Negeri Syari 

Hidayatullah. 

Citra, Lauda. (2008). Perencanaan Pajak 

Penghasilan Berbasis Metode 

Gross Up Dalam Meningkatkan 

Efesiensi Pajak Penghasilan Pasal 

21 (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Otabus Akas IV Probolinggo. 

Skripsi. Jember. Universitas 

Jember. 

Fitria, Kalangi. (2014). Perencanaan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada 

Hotel Sahid Kawanua, Skripsi. 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia. 

Mardiasmo, (2016). Perpajakan, 

Yogyakarta. C.V ANDI. 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 39 

 

Novina, Galingging. (2017). Analisis 

Penerapan Tax Planning Terhadap 

Penghasilan PPh Pasal 21 Sebagai 

Upaya Meminimalkan Pajak 

Penghasilan Perusahaan (Studi 

Kasus Pada PT. Panca Duta 

Prakasa). Skripsi. Depok. Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi GICI. 

Novayanti, Debora. (2012). Analisisi 

Penerapan Perencanaan Pajak PPh 

21 Sebagai Upaya Untuk 

Mengoptimalkan Pajak Penghasilan 

(Studi Kasus Pada PT. A). Skripsi. 

Jakarta Fakultas Ekonomi. 

Universitas Indonesia. 

Pohan. (2016). Manajemen Perpajakan. 

Edisi Revisi. Jakarta. PT.Gramedia 

Pustaka Utama. 

Suandy, Erly. (2014). Hukum Pajak. 

Edisi Enam. Jakarta. Salemba 

Empat. 

Suandy, Erly. (2017). Perencanaan 

Pajak. Edisi Enam.Jakarta. Salemba 

Empat. 

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia 

Edisi Dua Belas. Buku Satu. 

Jakarta. Salemba Empat Undang-

Undang Republik Indonesia No.6 

Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Republik Indonesia No.16 

tahun 2009. Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. 

Undang-Undang Republik Indonesia 

No.7 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan 

Undang- Undang Republik 

Indonesia No.36 tahun 2008. Pajak 

Penghasilan. Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang KUP 

Nomor 28 Tahun 2007. Batas 

Pembayaran Pajak Terutang. 

Departemen Keuangan Republik 

Indonesia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/pajak_peng

hasilan www.pajak.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/pajak_penghasilan
http://id.wikipedia.org/wiki/pajak_penghasilan
http://id.wikipedia.org/wiki/pajak_penghasilan
http://www.pajak.go.id/


VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 40 

 

PENGARUH KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA DAN GAYA 

KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

DI PERUSAHAAN (AMDK) PT. SURYA  

LESTARI ABADI SENTUL 

BOGOR 

1 Sandi Noorzaman dan 2 Melinda 

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

 

ABSTRAK 

Seiring berkembangnya bisnis saat ini, maka perusahaan yang bergerak dibidang 

minuman perlu memperhatikan pertumbuhan pesaing. Adapun permasalahan yang terjadi 

disekitar Organisasi khususnya dalam ruang lingkup internal dapat menimbulkan 

berbagai jenis tantangan yang dapat menghambat jalannya aktivitas perusahaan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa 

wawancara dan kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda. Pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan cara nonprobability 

sampling. Adapun sampel tersebut berjumlah 44 responden. Hasil uji regresi menunjukan 

bahwa 52,4% faktor-faktor kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kompensasi, disiplin 

kerja dan gaya kepemimpinan sedangkan sisanya 47,6% di jelaskan oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji f menunjukan bahwa secara 

simultan variabel kompensasi, disiplin kerja dan gaya kepemimpinan secara serempak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, maka secara parsial variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Surya Lestari Abadi. 

 

ABSTRACT 
 

As the current business grows, the beverage-moving companies need to pay attention to 

the growth of competitors. The problems that occur around the organization, especially 

in the internal scope can lead to various types of challenges that can impede the activities 

of the company. on the employee's performance at PT. Surya Lestari Abadi. The type of 

research used is quantitative with data collection methods in the form of interviews and 

questionnaires. The data analysis Model used is a double linear regression analysis. The 

selection of samples used is by non probability sampling. The sample amounted to 44 

respondents. Regression test results indicate that 52.4% Employee performance factors 

can be explained by compensation, work Discipline and leadership style while the 

remaining 47.6% are in the drain by other factors that are not researched in this 

study. While the test results F showed that simultaneously variable compensation, work 

discipline and leadership style in unison significant effect on the employee's performance 

with the analysis in PT. Surya Lestari Abadi 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Perusahaan merupakan sebuah 

organisasi yang bergerak dalam bidang 

bisnis baik jasa maupun barang, dimana 

organisasi ini berkembang dengan 

keuntungan yang diperoleh. Menuju era 

globalisasi, perusahaan dituntut 

menghadapi persaingan yang lebih 

kompetitif baik dengan pasar dalam negri 

maupun luar negeri. Dalam hal ini para 

pimpinan yang bersangkutan harus 

menetapkan kebijakan-kebijakan yang 

sejalan dengan pencapaian tujuan 

perusahaan dengan memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki. Baik dalam sumber 

daya produksi, pemasaran, keuangan, 

maupun sumber daya manusia. Dalam hal 

ini, faktor sumber daya manusia merupakan 

salah satu sumber daya yang sangat vital 

dalam sebuah perusahaan dikarenakan 

setiap manusia memiliki sifat, perilaku, 

pemikiran dan keinginan yang berbeda. 

Oleh karena itu diperlukan manajemen 

profesional dalam mengelolanya agar 

setiap pihak yang terkait memiliki 

pemikiran yang sama dalam hal pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Tujuan perusahaan itu tercapai tidak 

hanya tergantung pada peralatan serta 

sarana maupun prasarana yang lengkap, 

namun lebih kepada faktor manusia 

tersebut dalam mencapai suatu tujuan. 

Setiap karyawan yang memiliki kinerja 

yang tinggi dan baik dapat berkontribusi 

untuk mencapai tujuan serta sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan.  

PT Surya Lestari Abadi Suatu 

Perusahaan/pabrik air minum terkemuka di 

Indonesia dengan jumlah karyawan 415 

yang siap melayani konsumen diberbagai 

daerah dengan etika profesionalisme yang 

tinggi dan kecanggihan mesin terkini, PT 

Surya Lestari Abadi menjamin produksi air 

minum dalam kemasan berkualitas tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

yang datang terus menerus PT. Surya 

Lestari Abadi menjunjung tinggi mutu dan 

kualitas produk yang dihasilkan. Untuk 

mencapai kualitas tersebut PT Surya Lestari 

Abadi secara rutin melakukan pengujian 

kesehatan, keamanan, kebersihan dan 

kelayakan internal maupun external 

Bersama Sucofindo dan balai besar industri 

argo (BBIA) PT. Surya Lestari Abadi 

menerapkan standar SNI : 01-3553-2015 

dan ISO 9001 : 2008 serta bersertifikat halal 

dari LPPOM MUI. 

Tidak terlepas dari masalah. dalam 

hal pencapaian output secara maksimal. 

Memperhatikan dari rendahnya tingkat 

kinerja, pada PT. Surya Lestari Abadi 

mengenai beberapa fenomena yang terjadi 

terkait dengan rendahnya kedisiplinan dan 

kompensasi yang menjadi faktor penyebab 

kinerja karyawan belum optimal dalam 

meyelesaikan pekerjaan secara tepat 

waktu.Untuk menghadapi persaingan 

tersebut setiap organisasi harus memiliki 

sumber daya manusia yang kompeten untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas dalam 

organisasi untuk memajukan bisnisnya, 

pada hakikatnya sumber daya manusia 

merupakan faktor terpenting sebagai 

penggerak dalam pelaksanaan seluruh 

kegiatan perusahaan didasarkan pada 

kemampuan dan kreatifitas yang 

dimilikinya sebagai kebutuhan untuk 

mencapai tujuan perusahaan biasanya akan 

diketahui dari kemampuan perusahaan 

tersebut dalam mengelola sumber daya 

manusia yang dimiliki agar segala tujuan 

yang diinginkan tercapai. Memperhatikan 

pentingnya peranan strategis Sumber daya 

manusia ini maka perusahaan harus 

memanfaatkan SDM nya seefektif mungkin 

agar memiliki kinerja yang baik. Salah 

satunya dengan meningkatkan kinerja 

karyawan melalui pemberian kompensasi 

yang sesuai sebagai balas jasa kepada 

karyawan atas usaha yang 

mereka dapatkan. 

kompensasi yang sesuai sebagai 

balas jasa kepada karyawan atas usaha yang 

mereka lakukan kepada perusahaan, hal ini 

dikarenakan setiap orang bekerja memiliki 

motif untuk mendapat keuntungan atau 
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manfaat dalam bekerja. Pemberian 

kompensasi yang sesuai dengan hasil 

pekerjaan, dapat membuat karyawan 

bekerja secara efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan. Hal ini juga menuntut para 

karyawan agar bisa secara fokus dan 

konsisten dalam bekerja. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan 3 karyawan dari PT. 

Surya Lestari Abadi terdapat permasalahan 

kompensasi, kompensasi merupakan hal 

yang paling sensitif bila dikaitkan dengan 

kelayakan dalam memenuhi kebutuhan. 

Apalagi semakin besarnya tingkat 

kebutuhan saat ini sehingga gaji yang 

diberikan masih dirasa kurang cukup. 

Pemberian kompensasi yang adil sangat 

dibutuhkan oleh setiap karyawan karena 

dengan adanya pembagian kompensasi 

secara adil karyawan merasa dihargai atas 

usaha untuk perusahaan. 

Kompensasi yang diberikan oleh 

PT. Surya Lestari Abadi kepada karyawan 

khusus yang memiliki jabatan yaitu berupa 

gaji,tunjangan dan fasilitas, fasilitasnya itu 

berupa kendaraan pribadi, sedangkan untuk 

karyawan biasa kompensasi yang diberikan 

tidak sesuai dengan  isi perjanjian ikatan 

kerja yang telah disepakati oleh para 

karyawan  salah satunya pada pemberian 

upah lembur yang seharusnya dibedakan 

pada saat hari hari besar  namun nyatanya 

sama saja dengan upah lembur hari 

weekend biasa. Tidak sesuai dengan isi 

perjanjian Tidak adanya tunjangan seperti 

BPJS ketenaga kerjaan, atau Kesehatan, 

Disamping kompensasi peningkatan 

kinerjakaryawan juga dapat dilakukan 

dengan cara menciptakan disiplin kerja, 

karena disiplin kerja yang dikelola dengan 

baik akan menghasilkan kepatuhan 

karyawan terhadap berbagai peraturan 

organisasi yang bertujuan meningkatkan 

kinerja. Kemudian dalam pelaksanaan 

disiplin kerja yang diterapkan oleh PT 

Surya Lestari Abadi saat ini masih terbilang 

rendah yaitu dilihat dari absensi karyawan. 

 

Tabel 1.1. Data Absensi karyawan Periode 

Januari-Desember 2019 

Bulan Jumlah 
Karyawan 

Absen 
Alfa Terlambat 

Januari 44 7 22 
Februari 44 2 15 
Maret 44 1 13 
April 44 4 25 
Mei 44 8 23 
Juni 44 6 13 
Juli 44 2 17 
Agustus 44 10 27 
September 44 3 21 
Oktober 44 5 11 
November 44 6 19 
Desember 44 4 21 

Sumber : HRD PT.Surya Lestari Abadi 

 

Pada tabel 1.1. di atas 

memperlihatkan adanya pergerakan jumlah 

karyawan yang tidak masuk kerja dengan 

berbagai alasan atau izin pada setiap 

bulannya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan 

karyawan PT Surya Lestari Abadi masih 

rendah. Kinerja yang tinggi dapat dibentuk 

dengan adanya kesadaran setiap pimpinan 

perusahaan untuk memberikan dukungan 

kepada karyawan berupa keikutsertaan 

pemimpin dalam memberikan arahan 

mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh 

setiap karyawan, dengan demikian 

karyawan dapat lebih memahami mengenai 

tanggung jawab pekerjaan yang mereka 

lakukan. Selain itu suasana tempat kerja 

yang nyaman, pemberian motivasi, 

penciptaan disiplin kerja, yang baik dan 

kompensasi yang sesuai kepada setiap 

karyawan, akan dapat meningkatkan 

semangat karyawan dalam bekerja. 

Rendahnya tingkat kinerja 

karyawan dalam suatu perusahaan dapat 

dilihat dari besaran gaji maupun tunjangan 

yang diberikan oleh perusahaan dengan 

besarnya tanggung jawab pekerjaan yang 

dilakukan selain itu tingkat kehadiran di 

tempat kerja yang diakibatkan oleh 

kurangnya disiplin kerja karyawan serta 

penggunaan waktu secara tidak efektif 

dalam melaksanankan pekerjaanya 

sehingga mengalami penurunan hasil 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 43 

 

produksi, dikatakan sebagai rendahnya 

tingkat kinerja karyawan. 

Kinerja pada umumnya adalah hasil 

kerja yang dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan yang ditargetkan dan 

tanggung jawab msing-masing dalam 

mencapai tujuan. Adanya peranan 

pimpinan dalam mengelola kedisiplinan 

setiap karyawan juga diperlukan sebagai 

acuan kepada seluruh karyawan agar 

memiliki kesadaran untuk melaksanankan 

aturan serta tata tertib yang diterapkan oleh 

perusahaan, tingginya tingkat kesadaran 

karyawan terhadap peraturan dan tata tertib 

maka dengan begitu akan Menumbuhkan 

kegairahan dalam bekerja sehingga 

meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, 

peneliti berniat untuk melakukan penelitian 

ini dikarenakan pentingnya mengetahui 

seberapa besar faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di PT. 

Surya Lestari Abadi selain itu peneliti juga 

ingin mengetahui seberapa besar variabel 

independent mempengaruhi varibel 

dependen. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul : “Pengaruh Kompensasi Disiplin 

kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan pada Perusahaan 

(AMDK) PT. Surya lestari Abadi Sentul - 

Bogor” 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dapat di rumuskan permasalahan 

terkait penelitian ini, diantaranya :  

1. Apakah secara simultan 

kompensasi,disiplin kerja, dan gaya 

kepemimpinan secara Bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT Surya 

Lestari Abadi ?  

2. Apakah secara parsial kompensasi 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT Surya 

Lestari Abadi ? 

3. Apakah secara parsial disiplin kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT Surya 

Lestari Abadi ? 

4. Apakah secara parsial gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT Surya Lestari Abadi ? 

 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan rumusan masalah 

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui :  

1. Pengaruh kompensasi terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT Surya Lestari 

Abadi.  

2. Pengaruh Disiplin kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT Surya 

Lestari Abadi. 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT 

Surya Lestari Abadi. 

4. Kompensasi, Disiplin kerja, dan Gaya 

kepemimpinan secara Bersama-sama 

mempengaruhi kinerja karyawan pada 

PT Surya Letari Abadi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori  

2.1.1. Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) 

merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki perasaan, keinginan, 

keterampilan dan pengetahuan yang 

berpengaruh terhadap upaya pencapaian 

tujuan organisasi. Sumber daya manusia 

merupakan modal dan kekayaan yang 

terpenting dari setiap organisasi. Sumber 

daya manusia merupakan modal dan 

kekayaan yang terpenting dari setiap 

organisasi karena waktu, tenaga dan 

kemampuannya dapat dimanfaatkan secara 

optimal. Sebagaimana dikemukakan 

Wether dan Davis dalam (Sutrisno 2016:4) 
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sumber daya manusia adalah pegawai yang 

siap, mampu dan siaga dalam mencapai 

tujuan organisasi. Oleh karenaitu, sumber 

daya manusia selalu menjadi focus 

perhatian dari manajemen guna menjamin 

bahwa organisasi menyediakan tenaga 

kerja yang tepat untuk menduduki berbagai 

kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang 

tepat pada waktu yang tepat pula. 

Manajemen sumber daya manusia 

merupakan bagian dari manajemen 

keorganisasian yang memiliki tugas 

mengelola unsure manusia agar diperoleh 

tenaga kerja yang produktif dan efektif. 

Sinamora dalam (Sutrisno 2016:5) 

menyatakan manajemen sumber daya 

manusia adalah penyandanggunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian 

balasjasa dan pengelolaan individu anggota 

organisasi atau kelompok pekerja. Fahmi 

(2016:1) mendefinisikan manajemen 

sumber daya manusia (human resource 

management) sebagai rangkaian aktivitas 

organisasi yang di arahkan untuk menarik, 

mengembangkan dan mempertahankan 

tenaga kerja. 

Berdasarkan beberapa pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan suatu 

program pengembangan, pemeliharaan 

sumber daya serta merupakan salah satu 

factor penting yang perlu dikelola untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

organisasi atau perusahaan. 

1. Tujuan Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

Pengelolaan SDM tidaklah mudah 

karena MSDM memiliki beragam latar 

belakang yang berbeda. Mulai dari latar 

belakang suku, bangsa, agam, Pendidikan 

yang membentuk perilaku dan bakat 

masing-masing karyawan. Menurut 

Sedarmayanti (2015:13) manajemen 

sumber daya manusia memiliki tujuan 

untuk : 

1. Memungkinkan organisasi 

mendapatkan dan mempertahankan 

karyawan cakap, dapat dipercaya dan 

memiliki motivasi tinggi seperti yang 

diperlukan 

2. Meningkatkan dan memperbaiki 

kapasitas yang melekat pada manusia 

kontribusi, kemampuan dan kecakapan. 

3. Mengembangkan system kerja dengan 

kinerja tinggi meliputi prosedur 

perekrutan dan seleksi.  

4. Mengembangkan praktik manajemen 

dengan komitmen tinggi yang 

menyadari bahwa karyawan adalah 

pihak terkait dalam organisasi. 

5. Menciptakan iklim. Dimana hubungan 

yang produktif dan harmois dapat 

dipertahankan melalui asosiasi antara 

manajemen dengan karyawan. 

6. Mengembangkan lingkungan dimana 

Kerjasama tim dan flesibilitas dapat 

berkembang. 

7. Memastikan bahwa karyawan dinilai dan 

dihargai berdasarkan apa yang mereka 

lakukan dan merekacapai. 

8. Mengelola karyawan yang beragam, 

memperhitungkan perbedaan individu 

dan kelompok. 

9. Memastikan bahwa kesamaan 

kesempatan tersedia untuk semua 

karyawan. 

10. Mempertahankan dan memperbaiki 

kesejahteraan fisik dan mental 

karyawan. 

 

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

Kegiatan pengelolaan sumber daya 

manusia harus dilakukan melalui proses 

yang benar agar kegiatan pengelolaan 

MSDM dapat berjalan pada jalurnya 

dengan tujuan memudahkan pengelolaan. 

Kasmir (2016:14-19) menjelaskan fungsi-

fungsi manajemen sumber daya manusia 

terdiri dari : 

1. Analisis jawaban (Job Analysis) 
2. Perencanaan sumber daya manusia 

(Human Resources Planning) 
3. Penarikan pegawai (Recruitment) 
4. Seleksi (Selection) 
5. Pelatihan dan pengembangan (Training 

and Development) 
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6. Evaluasi kinerja (Performance 

Evaluation) 
7. Kompensasi (Compensation) 
8. Jenjang karier (Career Path) 
9. Keselamatan dan Kesehatan (Safety 

and Health) 
10. Hubungan Industrial (Industrial 

Relationa) 
11. Pemutusan hubungan kerja 

(Separation) 

 
 

3. Peran Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

 Keberadan sumber daya manusia harus 

dapat dioptimalkan berdasarkan fungsi dan 

perannya, dimana masing-masing peran itu 

memiliki focus atau konsentrasi, rentang 

waktu, dan jenis kegiatan yang berbeda-

beda (Amirullah 2015:154) berikut jabaran 

mengenai peran-peran manajemen sumber 

daya manusia : 

1. Peran Administrasi MSDM 

2. Peran operasional MSDM 

3. Peran Strategis MSDM 

2.1.2.  Kompensasi  

Kompensasi adalah sesuatu yang 

diterima para karyawan sebagai balas jasa 

untuk kerja mereka. Kompensasi juga 

merupakan salah satu cara yang paling 

efektif bagi departemen personalia guna 

meningkatkan prestasi kerja, motivasi serta 

kepuasan kerja karyawan. Sistem 

kompensasi yang baik akan mampu 

memberikan kepuasan bagi karyawan dan 

memungkinkan perusahaan memperoleh, 

mempekerjakan dan mempertahankan 

karyawan. 

Menurut Sutrisno (2017:181) 

Kompensasi dimaksud sebagai balas jasa 

(Reward) perusahaan terhadap 

pengorbanan waktu, tenaga, dalam pikiran 

yang telah diberikan mereka kepada 

perusahaan. Sedangkan menurut para ahli 

lainnya mengemukakan kompensasi 

merupakan pengeluaran dan biaya bagi 

perusahaan. Adapun kompensasi menurut 

Hartatik, (2014:241), Kompensasi 

merupakan bentuk penghargaan atau balas 

jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawannya, baik dalam bentuk finansial 

maupun barang dan jasa pelayanan, agar 

karyawan merasa dihargai dalam bekerja. 

 

 

A. Indikator-Indikator Kompensasi ; 

1. Gaji yang diartikan sebagai balas jasa 

dalam bentuk uang diterima pegawai 

sebagai konsekuensi dari 

kedudukannya sebagai seorang 

pegawai yang memberikan sumbangan 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Bonus, yang diartikan sebagai 

pembayaran satu kali yang tidak 

menjadi bagian dari gaji pokok 

karyawaan. 

3. Insentif, yang diartikan sebagai 

imbalan langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan karena kinerja 

melebihi standar yang ditentukan. 

4. Program asuransi, Merupakan jaminan 

atau pertanggungan kepada karyawan 

dan keluarga mereka apabila terjadi 

sesuatu resiko finansial atas diri 

mereka sesuai dengan polis atas diri 

mereka yang di sepakati. 

Bayaran saat tidak masuk kerja, 

yang termasuk dalam kategori ini 

adalah istrahat selama jam kerja, cuti 

sakit, cuti dan liburan, bebas dari 

kehadiran, serta asuransi 

pengangguran. 

B. Tujuan kompensasi  

Suatu kegiatan yang dilakukan 

biasanya ada tujuan yang ingin dicapai. 

Atau minimal kegiatan tersebut 

diusahakan mengarah atau mendekati hal 

yang ingin dicapai. Demikian pula hal 

pemberian kompensasi kepada para 

karyawan Menurut Singodimedjo dalam 

(Sutrisno 2017:188) 

Menurut Admojo dalam (Sutrisno 

2017:188) ada beberapa tujuan dari 

kompensasi yang perlu diperhatikan, yaitu 

:  
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1. Menghargai prestasi kerja. 

Dengan pemberian kompensasi yang 

memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja para 

karyawan. Selanjutnya akan 

mendorong perilaku-perilaku atau 

kinerja karyawan sesuai yang 

diinginkan oleh perusahaan, misalnya 

produktifitas yang tinggi  

2. Menjamin keadilan. 

Dengan adanya sistem kompensasi 

yang baik akan menjamin terjadinya 

keadilan diantara karyawan dalam 

organisasi karyawan akan memperoleh 

kompensasi yang sesuai dengan tugas, 

fungsi, jabatan, dan prestasi kerja. 

3. Memepertahankan karyawan. 

Dengan sistem kompensasi yang baik, 

para karyawan akan lebih survival 

bekerja pada organisasi itu. Hal ini 

berarti mencegah keluarnya karyawan 

dari organisasi itu mencari pekerja 

yang lebih mengutungkan. 

4. Memperoleh karyawan yang bermutu. 

Dengan sistem kompensasi yang baik 

akan menarik lebih banyak. calon 

karyawan akan lebih banyak pula 

peluang untuk memilih karyawan yang 

terbaik. 

5. Pengendalian biaya. 

Dengan sistem pemberian kompensasi 

yang baik, akan mengurangi seringnya 

melakukan rekrutment, sebagai akibat 

seringnya karyawan yang keluar 

mencari pekerjaan yang lebih 

menguntungkan di tempat lain. Hal ini 

berarti penghematan biaya untuk 

rekrutmen seleksi calon karyawan 

baru. 

6. Mematuhi peraturan-peraturan.  

Sistem kompensasi yang baik 

merupakan tuntutan dari pemerintah. 

Suatu perusaaan yang baik dituntut 

adanya sistem administrasi 

kompensasi yang baik pula. Dengan 

adanya pemberian kompensasi, maka 

kehidupan dan status karyawan akan 

lebih terjamin di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga yang 

bersangkutan merasa Bahagia 

diperhatikan. Oleh karena itu, 

pemberian kompensasi kepada para 

karyawan akan turut meningkatkan 

rasa harga diri pada karyawan. Bila hal 

ini dapat diciptakan, maka perusahaan 

telah berhasil mencapai salah satu 

tujuan dari pemberian kompensasi. 

2.1.3. Disiplin kerja  

Disiplin menunjukan suatu kondisi 

atau sikap hormat yang ada pada diri 

karyawan terhadap peraturan dan ketetapan 

perusahaan. Dengan demikian bila 

peraturan atau ketetapan yang ada dalam 

perusahaan itu diabaikan, atau sering 

dilanggar, maka karyawan mempunyai 

disiplin kerja yang buruk. Sebaliknya, bila 

karyawan tunduk pada ketetapan 

perusahaan, menggambarkan adanya 

kondisi disiplin yang baik. Dalam arti yang 

lebih sempit dan lebih banyak dipakai, 

disiplin berarti tindakan yang diambil 

dengan penyelesaian untuk mengkoreksi 

perilaku dan sikap yang salah pada 

karyawan Siagiandalam (Sutrisno 2017:86) 

A. Bentuk disiplin yang baik akan 

tercermin pada suasana, yaitu : 

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan 

inisiatif para karyawan dalam 

melakukan pekerjaan. 

3. Besarnya rasa tanggung jawab para 

karyawan untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa 

solidaritas yang tinggi dikalangan 

karyawan. 

5. Meningkatnya efisiensi dan 

produktivitas kerja para karyawan. 
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B. Macam macam disiplin kerja 

(Mangkunegara, 2015:129) 

1. Disiplin preventif  

2. Disiplin korelatif  

  

C. Indikator-indikator kedisiplinan 

(Hasibuan 2017 :194) pada dasarnya 

banyak indikator yang mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan karyawan suatu 

organisasi, diantaranya : 

1. Tujuan dan kemampuan 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan 

dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan Karena pimpinan 

dijadika teladan dan panutan oleh 

para bawahannya. Pimpinan harus 

memberi contoh yang baik, 

berdisiplin baik,jujur,adil, serta 

sesuai kata dan perbuatan.  

3. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) 

adalah Tindakan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan 

kedisiplinan karyawan perusahaan.  

4. Sanksi hukum 

Sanksi hukum berpern sangat 

penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. Dengan 

sanksi hukuman yang semakin 

berat, karyawan akan semakin takut 

melanggar peraturan-peraturan 

perusahaan, sikap, dan perilaku 

inispliner karyawan akan 

berkurang  

5. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam 

melakukan Tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan perusahaan. Pimpinan 

harus berani dan tegas, bertindak 

untuk menghukum setiap karyawan 

yang indispliner sesuai dengan 

sanksi hukuman yang telah 

ditetapkan. Pimpinan yang berani 

bertindak menerapkan hukuman 

bagi karyawan yang indispliner 

akan disegani dan diakui 

kepemimpinannya oleh bawahan 

6. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang 

harmonis diantara sesama karyawan 

ikut menciptakan kedisiplinan yang 

baik pada suatu perusahaan. 

Hubungan-Hubungan baik bersifat 

vertical maupun horizontal yang 

terdisi dari direct single 

relationship, direct group 

relationship, dan cross relationship 

hendaknya harmonis. 

 

D. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

disiplin kerja  

Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja menurut 

Singodimedjo dalam (Sutrisno2009:89-92) 

yaitu : 

a. Besar kecilnya pemberian 

kompensasi. 

b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan 

dalam perusahaan 

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat 

dijadikan pegangan, 

d. Keberanian pimpinan dalam 

mengambil Tindakan 

e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan  

f. Ada tidaknya perhatian kepada 

karyawan, diciptakan kebiasaan-

kebiasaan yang mendukung tegaknya 

disiplin. 

2.1.4. Gaya Kepemimpinan 

Anoraga dalam (Sutrisno 2017:214) 

mengemukakan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

pihak lain, melalui komunikasi baik. 

Langsung maupun tidak langsung dengan 

maksud untuk menggerakkan orang-orang 

dengan penuh pengertian, kesadaran, dan 

senang hati bersedia mengikuti kehendak 

pimpinan itu.Salah satu tantangan yang 
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cukup berat yang sering harus dihadapi oleh 

pemimpin adalah bagaimana ia dapat 

menggerakan para bawahannya agar 

senantiasa mau dan bersedia menggerakan 

kemampuannya yang terbaik untuk 

kepentingan kelompok atau organisasinya.  

A. Indikator-Indikator Gaya 

Kepemimpinan Menurut Kartono dalam 

(Rahayu 2016:19) indikator gaya 

kepemimpinan adalah sebagai berikut : 

1. Sifat, seorang pemimpin sangat 

berpengaruh dalam gaya 

kepemimpinan untuk menentukan 

keberhasilannya seorang pemimpin 

serta ditentukan oleh kemampuan 

pribadi pemimpin. 

2. Kebiasaan memegang peranan utama 

dalam gaya kepemimpinan sebagai 

penentu pergerakan perilaku seorang 

pemimpin yang menggambarkan segala 

Tindakan yang dilakukan sebagai 

pemimpin. 

3. Tempramen adalah gaya prilaku 

seorang pemimpin dan cara khasnya 

dalam memberi tanggapan dalam 

berinteraksi dengan orang lain.  

4. Watak seorang pemimpin yang lebih 

subyektif dapat menjadi penentu bagi 

keunggulan seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi keyakinan 

(determination), ketekunan 

(persistence), daya tahan (endurance), 

keberanian (courage). 

5. Kepribadian seorang pemimpin 

menentukan keberhasilan yang 

ditentukan oleh sifat karakteristik 

kepribadian yang dimiliki. 

Dalam menjalankan fungsinya 

pemimpin mempunyai tugas-tugas 

tertentu, yaitu mengusahakan agar 

kelompoknya dapat mencapai tujuan 

dengan baik, dalam kerja sama yang 

produktif, dan dalam keadaan yang 

bagaimanapun yang dihadapi 

kelompok. Tugas utama pemimpin 

adalah : 

1. Memberi struktur yang jelas terhadap 

situasi-situasi rumit yang dihadapi 

kelompok 

2. Mengawasi dan menyalurkan tingkah 

laku kelompok 

Merasakan dan menerangkan 

kebutuhan kelompok pada dunia luar, baik 

mengenai sikap-sikap, harapan, dan 

kekhawatiran kelompok. 

2.1.5. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

secara periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu telah 

disepakati Bersama. Perusahaan yang baik 

harus mampu mengukur setiap kinerja 

karyawannya, karena hal ini, merupakan 

salah satu faktor yang menentukan apakah 

sebuah target yang diberikan perusahaan 

dapat tercapai atau tidak. Menurut Rivai 

dan Basri dalam Bintoro, Daryanto, 

(2017:106). 

A. Faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, diantaranya: 

1. Fasilitas kantor 

2. Lingkungan kerja  

3. Prioritas kerja  

4. Supportive Boss 

5. Bonus  

 

B. Indikator-indikatorkinerja karyawan 

secara individu adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi 

karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan 

tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan.karyawan.Kualitas 

merupakan juamlah yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan. 

2. Ketepatan waktu 

Merupakan tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut kordinasi 

dengan hasil otput serta 
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memaksimalkan waktu yang tersedia 

untk aktivitas lain. 

3. Efektivitas 

Merupakan tingkat penggunaan 

sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologo, bahan baku) 

dimaksimalkan dengan maksud 

menaikan hasil dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya. 

4. Kemandirian 

Merupakan suatu tingkat dimana 

seorang karyawan mempunyai 

komitmen kerja dengan instalasi dan 

tanggung jawab karyawan terhadap 

perusahaan dimana dia bekerja. 

2.2. Kerangka konseptual 

Berdasarkan pada faktor yang 

memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan, maka kerangka konseptual yang 

digunakan dalam penelitian ini ditunjukan 

oleh gambar berikut 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.3. Hipotesis  

Hipotesis penelitian diartikan 

sebagai sebuah pernyataan mengenai 

konsep yang mungkin dipertimbangkan 

benar atau salah jika mengacu pada 

penomena yang dapat diamati dengan 

berdasarkan teori dan ranah metodologi 

penelitian. Maka hipotesis yang diajukan 

sebagai jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 

Ho: β1,β2,β3 = 0, secara simultan 

kompensasi, disiplin kerja, dan gaya 

kepemimpinan tidak berpegaruh 

terhadap kinerja karyawna di PT.Surya 

Lestari Abadi. 

H1: β1,β2,β3 ≠ 0, secara simultan 

kompensasi,disiplin kerja, dan 

gaya  kepemimpina berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan di 

PT.Surya Lestari Abadi. 

2. Hipotesis 2 

H0 : β1 = 0,  secara parsial kompensasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja  di PT.Surya Lestari Abadi. 

H1 : β1 ≠ 0, secara parsial kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di PT.Surya Lestari 

Abadi. 

3. Hipotesis 3 

H0 : β2 = 0, secara parsial Disiplin kerja 

tidak berpengaruh signifikan 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini Dilaksanakan di PT. 

Surya Lestari Abadi yang beralamat di Jl. 

Raya Babakan madang No 3 RT. 002/001. 

Kelurahan Citaringgul Sentul Bogor 

Penelitian ini berfokus Pada Permasalahan 

mengenai kompensasi, disiplin Kerja 

kepemimpinan dan kinerja karyawan PT. 

Surya Lestari Abadai Sedangkan waktu 

penelitian ini di laksanakan yaitu dari bulan 

Maret  2020 hingga Agustus 2020. 

 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu 

jenis penelitian Kuantitatif dengan 

pendekatan Metode survei. Metode survei 

digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah, tetapi 

penelitian melakukan perilaku dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, Wawancara 

terstruktur dan sebagainya (Sugiono, 

2016:6)  

Kompensasi 

(X4) 

Disiplin  
Kerja (X2)  

   Gaya  
    kepemimpinan (X3) 

 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
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3.3.  Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisai 

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/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu 

(Sugiyono,2016:80)Adapun populasi 

dalam penelitian ini seluruh karyawan PT. 

Surya Lestari Abadi yang berjumlah 415 

orang total keseluruhan 317 karyawan 

kontrak dan 44 orang karyawan tetap oleh 

sebab itu dalam penelitian ini penulis 

menggunakan angka 44 sebagai populasi 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Karyawan Tetap 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 

karyawan 

1. Staf Keuangan 4 

2. Staf Admin 5 

3. Supervisor  4 

4. Leader 10 

5. Maintenance  3 

6. Quality Control 3 

7. Water treatment plant 1 

8. Montir 2 

9. Security  12  
Total 44 

Sumber HRD PT. Surya Lestari Abadi 

2. Sample  

Menurut (Sugiyono, 2016:81) 

Sample adalah bagian dari jumlah dan 

Karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, Sample yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Karyawantetap PT 

Surya Lestari Abadi sebanyak 44 orang. 

Cara pengambilan sample yang penulis 

gunakan adalah Teknik pengambilan 

sampling jenuh yaitu, Teknik penentuan 

sample bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sample (Sugiyono, 

2016:85)  

 

3.4. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan 

Langkah strategis dalam penelitian Yang 

bertujuan untuk mendapatkan data. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data primer yaitu, data yang langsung 

diberikan kepada pengumpul data 

(responden) dan data skunder yaitu sumber 

data yang tidak langsung diberikan kepada 

pengumpul data (responden) melainkan 

sumber yang diambil dari media perantara. 

Adapun Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah Teknik wawancara 

dan kuesioner yaitu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan membuat 

pertanyaan yang akan dibagikan kepada 

responden dalam objek penelitian. 

Responden diminta untuk memilih salah 

satu jawaban yang telah dipersiapkan pada 

lembar kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

identitas responden mengenai kompensasi, 

didiplin kerja dan gaya kepemimpinan.  

 

3.5. Skala dan Angka Penafsiran 

 

Dengan menggunakan skla likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Selanjutnya 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument 

yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Jawaban atas pertanyaan atau 

pernyataan itulah yang nantinya akan 

diolah sampai menghasilkan kesimpulan. 

Guna menentukan gradiasi hasil 

jawaban responden maka diperlukan angka 

penafsiran. Angka penafsiran inilah yang di 

gunakan setiap penelitian kuantitatif untuk 

mengolah data mentah yang akan 

dikelompok-kelompokan sehingga dapat 

diketahui hasil akhir degradasi atas jawaban 

responden, apakah responden sangat setuju, 

setuju,netral, tidak setuju atau bahkan 

sangat tidak setuju atas apa yang ada dalam 

pernyataan tersebut. 

 Adapun penentuan interval angka 

penafsiran dilakukan dengan cara 
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mengurangi skor tertinggi dengan skor 

terendah dibagi dengan jumlah skor 

sehingga diperoleh interval penafsiran 

seperti terihat dari tabel di bahwah ini.  

Interval angka penafsiran =  

(Skor tertinggi – skor terendah)/n 

         = (5-1)/5 

         = 0,80 

 
Tabel 3.3. Angka Penafsiran 

 Nilai Interval Kategori 

1,00-1,80 Sangat tidak setuju 

1,81-2,60 Tidak setuju 

2,61-3,40 Netral 

3,41-4,20 Setuju 

4,21-5,00 Sangat setuju 

Sumber: Hasil penelitian, 2018 (data diolah) 

Adapun Rumus penafsiran yang digunakan 

adalah ; 

 M=∑f(X)n                    

Keterangan : 

M = Angka penafsiran 

F = frekuensi jawaban  

X = Skala nilai  

N = Jumlah seluruh jawaban 

 

3.6. Teknik Analisis Data 
  Menurut Sugiyono (2016:147) 

kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data dari tiap 

variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

telah di ajukan. Teknik analisis dalam 

penelitian ini dilakukan menggunakan 

bantuan SPSS (Statistical Product and 

Service solutions).  

 

3.6.1. Persamaan Regresi 
Menurut Imam Ghozali (2013:96) 

Ananlisis digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara duavariabel atau 

lebih, juga menunjukan arah hubungan 

antara variabel dependen dengan 

Independen. 

Analisis regresi Linear berganda adalah 

hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel Independen (X) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independent 

mengalami kenaikan atau penurunan dan 

untuk mengetahui arah hubungan, antara 

varaiabel independent dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel 

independent berhubungan positif atau 

negatif. Perhitungan regresi linier berganda 

dihitung sebagai berikut : 

 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

 

Keterangan :  
Y = Variabel terikat  (Kinerja karyawan)  

b1…. b3 = koefisien regresi (Konstanta) X1 X2 X3  

X1  = Kompensasi 

X2  = Disiplin Kerja  

X3 = Gaya kepemimpinan 

a  = Intersep (titik potong dengan sumbu Y) 

e = Standar Error  

Sumber : Arikunto dalam unaradjan (2013:225) 

 

 

3.6.2.  Uji Kualitas data 

  Penelitian yang mengukur variabel 

dengan menggunakan instrument kuesioner 

harus dilakukan pengujian kualitas  atas 

data yang diperoleh. Pengujian ini 

bertujuan untuk mngetahui apakah 

inttstrumen yang di gunakan valid dan 

reliabel atau tidak. Sebab kebenaran data 

yang di peroleh akan sangat menentukan 

kualitas hasil penelitian. 

1. Uji Validitas 

Uji kualitas data pertama yang harus di 

lakukan adalah uji validitas. Berkaitan 

dengan uji validitas ini Arikunto dalam 

(Unaradjan, 2013:164) menyatakan bahwa 

: “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat keandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang 

kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Guna menguji Validitas alat ukur, 

terlebih dahulu dicari harga korelasi antara 

bagian-bagian dari alat ukur secara 

keseluruhan dengan cara mengkorelasikan 

setiap butir alat ukur dengan total skor yang 
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merupakan jumlah tiap skor butir dengan 

rumus Pearson product Moment”, adalah : 

 
                               n ∑ X Y – ( ∑ X ) ( ∑ Y )             
      r = 
                 √ [ N ∑ X2 – ( ∑ X )2 ] [ N ∑ Y2 – ( ∑ Y )2 ] 
 

Keterangan :  

rhitung  = Koefisien korelasi variabel bebas dan 

variabel terikat 

∑X1 = Jumlah Skor Item 

∑Yi = jumlah skor total (sebuah item) 

N = Jumlah responden  

Sumber : Arikunto dalam Unaradjan (2013 : 

164) 

 

Namun demikian dalam penelitian ini uji 

validitas tidak di lakukan secara manual 

dengan menggunakan rumus di atas 

melainkan dengan menggunakan statistical 

Product an service Solution (SPSS). Guna 

melihat valid atau tidaknya butir 

Correlation pada tabel Item-total Statistics 

hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS tersebut, dikatakan 

Valid jika rhitung> 0,3. 

 

2. Uji Reabilitas  

Setelah semua butir pertanyaan 

kuesioner dinyatakan valid, maka Langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji kualitas 

data kedua yaitu uji reabilitas. Uji reabilitas 

bertujuan untuk mengetahui tingkat 

konsintensi butir pernyataan. Butir 

prtanyaan dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban responden terhadap 

pernyataan yang di ajukan selalu konsisten. 

Dengan kata lain dapat di katakan bahwa uji 

reabilitas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya konsistensi kuesioner dalam 

penggunaanya. Butir prnyataan kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika butir 

pernyataan tersebut konsisten apabila 

digunakan berkali-kali pada waktu yang 

berbeda. Dalam uji reabilitas di gunakan 

teknik Alpha Cronbah, dimana suatu 

instrument dapat dikatakan handal 

(reliabel) bila memiliki koefisien 

keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih, 

dengan menggunakan rumus alpha, sebagai 

berikut :  

 

r11=(kk-1)(1-S1S1) 

 

 
Keterangan : 

r11 = Nilai reabiilitas  

∑ si             = Jumlai variabel skor stiap item 

St  = Varians Total  

K = banyaknya butir pertanyaan  

Sumber : Arikunto dalam Unaradjan  

(2013 6) 
 

Namun demikian dalam penelitian 

ini uji reliabel tidak di lakukan secara 

manual dengan menggunakan rumus di atas 

melainkan dengan menggunakan statistical 

product and service solutions (SPSS). Guna 

melihat reliabel atau tidaknya butir 

pertanyaan kuesioner maka dapat dinilai 

Cronbach’s Alpha yang tertera pada tabel 

Reability statistics hasil pengelolaan data 

dengan menggunakan  SPSS. 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Merupakan uji yang wajib 

dilakukan untuk melakukan analisis regresi 

linier berganda khususnya yang berbasis 

Ordinary Least Square (OLS). Uji asumsi 

klasik yang biasa di gunakan dalam sebuah 

penelitian diantaranya meliputi (1) uji 

normalitas, (2) multikolonieritas, (3) Uji 

heteroskedastisitas, (4) Uji autokorelasi dan 

(5) uji linieritas, namun demikian dalam 

penelitian ini  hanya akan di gunakan 3 uji 

asumsi klasik saja yaituUji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

1.  Uji Normalitas  

          Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah masing-masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas diperlukan karena untuk 

melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengkuti distribusi normal. 

Untuk menguji suatu data berdistribusi 

normal atau tidak, dapat diketahui dengan 

menggunakan grafik normal plot. Dengan 

melihat histogram dari residualnya. Uji 

normalitas pada penelitian ini 

menggunakan metode Kolmogorov-
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smirnov jika hasil angka signifikan (Sig) 

lebih kecil dari 0,05 maka data tidak 

terdistribusi normal. Ghozali (2013:160) 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi teradi 

ketidak samaan variasi dari residual satu 

pengamatan lain (Imam Ghozali, 

2013:139). Penguji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Glejser 

(Guarati, 2003) yang di kutip oleh Imam 

Ghozali (2013:142) pada uji Glejser, nilai 

residual absolut diregresi dengan variabel 

independent. Jika variabel independen 

signifikan secara statistic mempengaruhi 

variabel dependen, maka terdapat indikasi 

terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolonieritas  

Menurut Imam Ghozali (2013:105) Uji 

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen0. 

Metode yang dapat digunakan untuk 

menguji terjadinya multikolonieritas dapat 

dilihat dari matrik korelasi variabel-

variabel bebas. Pada matrik korelasi, jika 

antar variabelbebas terdapat korelasi yang 

cukup tinggi umumnya di atas (0,90), maka 

hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. Selain itu dapat juga 

dilihat nilai tolerance dan Variance 

inflation factor (VIF). Batas dari nilai 

tolerance adalah ≤ 0,10 atau sama dngan 

nilai VIF adalah ≥ 10 (Imam Ghozali, 

2013:106) 

 

3.6.4. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji kualitas data 

dan uji asumsi klasik maka Langkah 

selanjutnya yang harus di lakukan adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji hipoteis pada 

dasarnya merupakan metode pengambilan 

keputusan yang di dasarkan pada analisis 

data. Dalam penelitian ini akan dilakukan 

uji hipotesis yang meliputi uji F (simultan) 

dan Uji t (parsial).  

1.Uji F (simultan) 

Uji f bertujuan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh variabel bebas 

secara Bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel terikatnya. Guna mengetahui 

apakah variabel bebas secara Bersama-

sama berpengaruh signifikan  terhadap 

variabel terikat atau tidak dapat digunakan 

rumus : 

 

Fhitung =R2/ K 

   (1 – R2 )/ (n-K-1)

 
 
Keterangan : 

Fhitung  = Nilai F yang dihitung 

R2 = Nilai koefisien korelasi ganda  

K = jumlah variabel bebas  

N = jumlah sample  

Sumber : Unaradjan (2013:207) 

 

Namun demikian dalam penelitian ini 

semua jenis hipotesis tidak dilakukan 

secara manual melainkan dengan 

menggunakan Statistical Product and 

Service solution (SPSS). Caranya dengan 

melihat nilai yang tertera pada kolom F 

pada tabel Anova hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS tersebut. Guna 

menguji kebenaran Hipotesis pertama 

digunakan uji F yaitu untuk menguji 

keberartian regresi secara keseluruhan, 

dengan rumus hipotesis, sebagai berikut : 

 
H0 : βi ; artinya variabel bebas tidak terpengaruh terhadap variabel 

terikat 
Hi: βi ≠ artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat 
 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan 

Uji F Variansnya dapat diperoleh dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada taraf 

α = 0,05 dengan ketentuan :  

a. Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak 

Artinya variasi model regresi berhasil 

menerangkan bahwa kompensasi, 

disiplin kerja, dan gaya kepemimpinan 

secara Bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima 
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Artinya Variasi model regresi berhasil 

menerangkan bahwa kompensasi, 

disiplin kerja dan gaya kepemimpinan 

secara Bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

2.Koefisien determinasi 

Pengujian koefisien determinasi (R2) 

digunakan untuk mengukur persentase 

sumbangan variabel independent yang 

diteliti terhadap naik turunnya variabel 

terikat. Koefisien determinasi berkisar 

antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R2 ≤ 1) 

yang berarti bahwa bila R2 = 0 berarti 

menunjukan tidak adanya pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat, 

dan bila R2 mendekati 1 menunjukan bahwa 

semakin kuatnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi (R2) dapat di lihat pada kolom 

Adjust R Square pada tabel Model summary 

hasil perhitungan dengan menggunakan 

SPSS. 

 

3.Uji t (parsial) 

    Uji t bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara variabel bebas 

yang di teliti dengan variabel terikat secara 

individu (parsial). Adapun rumus yang 

digunakan, sebagai berikut :  

thitung =  b 

             se 

Keterangan : 
thitung  = Nilai t 

b  = Koefisien regresi X 

se  = Standar erorr koefisien regresi X 

Sumber : Arikunto dalam widayat (2008:73) 

 

Adapun bentuk pengujian adalah : 

a. H0 : β1 = β2 = 0 

Artinya variabel bebas yang di teliti, 

secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikatnya. 

 

b. Hi : minimal 1βi ≠ 0 dimana i =1,2,3 

Artinya variabel bebas yang di teliti, 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikatnya.  

Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan thitung dengan ttabel pada 

tarafnyata 5% (α 0,05) dengan ketentuan 

sebgai berikut ; 

a. thitung < ttabel maka H0 diterima dn Ha ditolak 

Artinya variabel kompensasi, disiplin 

kerja, dan gaya kepemimpinan secara 

individual (parsial) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

b. thitung > ttabel maka H0 ditolak dn Ha diterima 

Artinya variabel kompensasi, disiplin 

kerja, dan gaya kepemimpinan secara 

individual (parsial) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.   

HASIL PENELITIAN 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 reabilitas, uji asumsi 

klasik, baik uji normalitas, uji 

multikolinearitas maupun uji 

heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yang 

meliputi hasil regresi, uji simultan, 

koefisien determinasi, uji parsial serta 

pengaruh dominan. 

 

4.1.1. Hasil Uji Kualitas Data 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah berbagai item pernyataan atau 

indikator yang digunakan tersebut valid 

atau tidak serta reliabel atau tidak. Hal ini 

penting karena salah satu syarat bahwa 

sebuah data dapat dilakukan uji hipotesis 

adalah harus valid dan reliabel. Dibawah ini 

disajikan hasil uji kualitas data berupa uji 

validitas dan uji reabilitas pada tabel-tabel 

dibawah ini. 
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1. Uji Validitas 

    Uji Validitas digunakan untuk melihat 

sejauh mana suatu alat pengukur itu bisa 

mengukur apa yang ingin diukur. Guna 

melihat valid atau tidaknya sebuah data 

kolom yang dilihat adalah kolom Corrected 

Item-Total Correlation. Dikatakan valid 

jika rhitung > 0,297. Untuk melihat tingkat 

validitas semua itempernyataan kuesioner 

yang penulis susun, dapat dilihat pada 

tabel-tabel di bawah ini.  

Tabel 4.6. Hasl Uji Validitas  

Variabel Kompensasi 

No INDIKATOR rhitung SIMPULAN KET 

1 Gaji 1 0,652 Valid 
Karena nilai 

rhitung >0,297 

2 Gaji 2 0,427 Valid 
Karena nilai 

rhitung >0,297 

3 Bonus 1 0,683 Valid 
Karena nilai 

rhitung >0,297 

4 Bonus 2 0,797 Valid 
Karena nilai 

rhitung >0,297 

5 Insentif 1 0,505 Valid 
Karena nilai 

rhitung >0,297 

6 Insentif 2 0,621 Valid 
Karena nilai 

rhitung >0,297 

7 Insentif 3 0,525 Valid 
Karena nilai 

rhitung >0,297 

8 
Program 

Asuransi 1 
0,446 Valid 

Karena nilai 

rhitung >0,297 

9 
Program 

Asuransi 2 
0,379 Valid 

Karena nilai 

rhitung >0,297 

10 

Bayaran saat 

tidak masuk 

kerja 1 

0,498 Valid 

Karena nilai 

rhitung >0,297 

11 

Bayaran saat 

tidak masuk 

kerja 2 

0,441 Valid 

Karena nilai 

rhitung >0,297 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 (Data diolah) 

 

Tabel 4.6. di atas menunjukan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation.Hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibanding nilai 

0,297 sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pernyataan tentang kompensasi 

tersebut valid dan dapat digunakan untuk 

uji-uji selanjutnya. 

 
Tabel 4.7. Hasl Uji Validitas  

Variabel Disiplin kerja 
 

INDIKATOR rhitung 
SIMPUL

AN 
KETERANGAN 

1 
Tujuan dan 

kemampuan 1 
0,432 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

2 
Tujuan dan 

kemampuan 2 
0, 345 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

3 
Tujuan dan 

kemampuan 3 
0,636 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

4 
Teladan 

Pimpinan 1 
0,426 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

5 
Teladan 

Pimpinan 2 
0,340 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

6 Waskat 1 0,617 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

7 Waskat 2 0,725 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

8 Waskat 3 0,532 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

9 
Sanksi hukum 

1 
0,525 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

10 
Sanksi hukum 

2 
0,484 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

11 Ketegasa 1 0,631 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

12 Ketegasa 2 0,596 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

13 

Hubungan 

kemanusiaan 

1 

0,575 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

14 

Hubungan 

kemanusiaan 

2 

0, 626 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

Sumber : Hasil penelitian 2020 (Data diolah) 

 

Tabel 4.7. di atas menunjukan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation.Hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar disbanding nilai 

0,297 sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pernyataan tentang Disiplin 

kerja tersebut valid dan dapat digunakan 

untuk uji-uji selanjutnya. 

 
Tabel 4.8. Hasl Uji Validitas  

Variabel Gaya Kepemimpinan 

NO INDIKATOR rhitung SIMPULAN KETERANGAN 

1 Sifat 1 0,676 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

2 Sifat 2 0,618 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

3 Kebiasaan 1 0,774 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

4 Kebiasaan 2 0,491 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

5 
Temperamen 

1 
0,470 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

6 
Temperamen 

2 
0,517 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

7 Watak 1 0,737 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

8 Watak 2 0,545 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

9 Kepribadian 1 0,585 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

10 Kepribadian 2 0,610 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 
 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 (Data diolah) 

 

Tabel 4.8. di atas menunjukan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation. Hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibanding nilai 

0,297 sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pernyataan tentang variabel 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 56 

 

gaya kepemimpinan tersebut valid dan 

dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

 
Tabel 4.9. Hasl Uji Validitas  

Variabel Kinerja Karyawan 

NO INDIKATOR rhitung SIMPULAN KETERANGAN 

1 Kualitas 1 0,456 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

2 Kualitas 2 0,758 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

3 
Ketepatan 

waktu 1 
0,740 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

4 
Ketepatan 

waktu 2 
0,588 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

5 
Ketepatan 

waktu 3 
0,304 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

6 Efektivitas 1 0,478 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

7 Efektivitas 2 0,847 Valid 
Karena nilai rhitung 

>0,297 

8 
Kemandirian 

1 
0,847 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

9 
Kemandirian 

1 
0,625 Valid 

Karena nilai rhitung 

>0,297 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 (Data diolah) 

 

Tabel 4.9. di atas menunjukan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation.Hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar disbanding nilai 

0,297 sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pernyataan tentang variabel 

Kinerja karyawan tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

2.Uji Reliabilitas  

   Uji Reliabilitas bertujuan untuk melihat 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

dipercaya atau diandalkan bila alat 

pengukur tersebut digunakan berkali-kali 

untuk mengukur gejala yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban sseorang atas pertanyaan yang 

disampaikan konsisten dari waktu kewaktu. 

Dikatakan handal (reliabel) jika memiliki 

koefisien keandalan atau Cronbach alpha 

sebesar 0,6 atau lebih. Di bawah ini penulis 

sajikan daftar Cronbach alphauntuk semua 

variabel penelitian yang ada baik variabel 

bebasmaupun variabel terikatnya atas dasar 

perhitungan dengan menggunakan SPSS. 

 

 

 

 

Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas 

NO 
VARIA 

BEL 

Cronba

h α 

SIMPU 

LAN 

KETERA 

NGAN 

1 
Kompensa

si 
0,851 Reliabel 

Karena 

Cronbach α > 

0,6 

2 
Disiplin 

Kerja 
0,867 Reliabel 

Karena 

Cronbach α > 

0,6 

3 

Gaya 

Kepemimp

inan 

0,874 Reliabel 

Karena 

Cronbach α > 

0,6 

4 
Kinerja 

Karyawan 
0,878 Reliabel 

Karena 

Cronbach α > 

0,6 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 (Data diolah) 

 

Tabel 4.10. di atas menunjukan bahwa nilai 

Cronbach Alpha yang tertera dalam tabel 

Reability Statistic (terlampir) hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS 

untuk masing-masing Variabel lebih besar 

dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua instrument penelitian ini handal 

(reliabel) dan dapat digunakan untuk uji 

selanjutya. 

 

4.1.2. Uji Asumsi klasik 

Uji ini wajib dilakukan sebelum 

seseorang melakukan analisis regresi linear 

berganda. Adapun uji asumsi klasik yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi : (1) 

Uji Normalitas, (2) Uji Multikolinieritas 

dan (3) Uji Heteroskedastisitas.  

 

 

1. Uji Normalitas 

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 

mengansumsikan bahwa nilai residual 

harus mengikuti distribusi normal. Jika 

asumsi ini dilanggar maka uji statistic 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Uji ini dapat dilakukan dengan 

pendekatan histogram, pendekatan grafik 

maupun pendekatan Kolmogorv-Smirnov, 

data residual dikatakan berdistribusi normal 

bila nilai Asymp Sig (2-tailed) > taraf nyata 

(α = 5%). Adapun uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

histogram, hasilnya seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini 
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Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 (Data diolah) 

Pada gambar 4.1. grafik Histogram di atas 

terlihat bahwa variabel berdistribusi 

Normal. Hal ini ditunjukan oleh gambar 

histogram tidak miring ke kanan maupun ke 

kiri sehingga model regresi layak 

digunakan untuk memperediksi kinerja 

karyawan. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan 

untuk melihat apakah terdapat korelasi 

variabel bebas atau tidak. Multikolonieritas 

dilakukan dengan melohat nilai Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas 

jika nilai tolerance  > 0,1 atau VIF < 10. Di 

bawah ini disampaikan hasil uji 

multikolinieritas dengan melihat 

Tolerancedan Variance Inflation Factor 

(VIF) nya.  

 
Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinieritas 

(Tolerance dan FIV) 

VARIABEL 

COLLINEARITY STATISTICS 

TOLERANCE VIF 

HASIL SIMPULAN HASIL SIMPULAN 

Kompensasi 0,721 > 0,1 1.388 < 10 

Disiplin Kerja 0,285 > 0,1 3.510 < 10 

Gaya 

Kepemimpinan 
0,045 > 0,1 2.897 < 10 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 (Data diolah) 

 

Tabel 4.12. di atas menunjukan bahwa nilai 

Tolerance variabel independen yang ada di 

atas 0,1 serta nilai VIF variabel 

independennya semua dibawah 10 yang 

berarti bahwa tidak terjadi 

Multikolinieritas. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda dan di 

sebut heteroskedastisitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas Dengan 

Pendekatan Grafik 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

Grafik Scatterplot di atas memperlihatkan 

bahwa titik-titik menyebar secara acak 

tidak membentuk sebuah pola tertentu yang 

jelas serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka nol pada sumbu Y. hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi, sehingga modal regresi 

layak digunakan untuk memprediksi 

kinerja karyawan berdasarkan masukan 

variabel independennya.  

4.1.3. Uji Hipotesis ` 
 Uji hipotesis ini diantara lain 

persamaan regresi, uji F (uji simultan) 

koefisisen determinasi (R2) dan uji t (uji 

parsial).  

1. Persamaan resgresi Linier Berganda  

Tabel 4.13. Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Mo

del 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici
ents 

T 
Sig

. 

Collinearity 
Statistics 

B 

Std. 

Err

or Beta 
Tolera

nce VIF 
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1 (Constant) 9.2

25 
5.2

55 
 1.7

56 .087   

KOMPENSASI .15

5 
.09

8 .196 1.5

80 .122 721 1.3

88 
DISIPLIN_KERJ
A 

.50
4 

.16
2 .615 3.1

20 .003 285 3.5
10 

GAYA_KEPEMI

MPINAN 
.24

2 
.18

2 .237 1.3

24 .193 345 2.8

97 

Sumber : Hasil Penelitian 2020  

Melihat nilai Unstandarized Coefficients 

Beta di atas, Maka dapat di tentukan 

persamaan regresi Linear berganda yang 

dihasilkan dari penelitian ini, sebagai 

berikut : 

Y = 9.225 + 0,155X1 + 0,504X2 + 0,242X3 

Yang berarti bahwa : 

a. Konstanta sebesar 9.225 yang 

berarti jika variabel kompensasi, 

disiplin kerja, dianggap nol maka 

variabel kinerja hanya sebesar 9.225 

b. Koefisien regresi variabel 

kompensasi diperoleh nilai 0,155 

yang berarti bahwa jika variabel 

kompensasi mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan sementara 

Variabel disiplin kerja, gaya 

kepemimpinan diasumsikan maka 

kinerja karyawan akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,155.  

c. Koefisien regresi variabel disiplin 

kerja diperoleh nilai sebesar 0,504 

yang berarti jika variabel disiplin 

kerja mengalami kenaikan satu 

satuan sementara variabel 

kompensasi, dan gaya 

kepemimpinan diasumsikan tetap 

maka kinerja juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,504. 

d. Koefisien regresi variabel gaya 

kepemimpinan diperoleh nilai 

sebesar 0,242 yang berarti jika 

variabel gaya kepemimpinan 

mengalami kenaikan satu satuan 

sementara variabel kompensasi dan 

disiplin kerja diasumsikan tetap 

maka kinerja juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,242. 

 

 

 

 

2. Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.14. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 520.355 3 173.452 16.751 .000b 

Residual 414.191 40 10.355   

Total 934.545 43    

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

 

Tabel 4.14. di atas menunjukan bahwa nilai 

Fhitung yang diolah menggunakan SPSS adalah 

sebesar 16,751 Sementara itu nilai Ftabel yang 

dilihat pada Tabel Nilai-nilai untuk 

Disistribusi F adalah 2,83. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa nilai 

Fhitung = 16.751 > dari Ftabel = 2,83. Ini berarti 

bahwa varibel independent yang terdisi 

kompensasi, disiplin kerja, gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. Surya 

Lestari Abadi. 

 

3. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.15. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .746a .557 .524 3.21788 

Sumber: Hasil Penelitian 2020 (Data diolah) 

 

Tabel 4.15. di atas menunjukan bahwa nilai 

Adjustd R Square adalah 0.524 atau 52.4%. 

ini berarti bahwa variabel independent 

berupa Kompensasi, disiplin kerja dan gaya 

kepemimpinan secara Bersama-sama 

mempengaruhi Variabel dependen kinerja 

karyawan di PT. Surya Lestari Abadi. 

Sebesar 52,4% sedangkan sisanya sebesar 

47,6% dijelaskan oleh variabel lainnya 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini, 

misalnya kondisi kerja, budaya organisasi 

motivasi dan lain sebagainya. 
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4.Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Jika Uji f bertujuan untuk melihat 

pengaruh secara Bersama-sama, maka uji t 

ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

variabel independent terhadap variabel 

dependennya secara parsial. 

Tabel 4.16. Uji t (Uji Parsial) 

VARIABEL T Sig. KESIMPULA

N thitung ttabel asil α = 

5% 

Kompensasi 1.58

0 

< 

2.02

1 

0.12

2 

> 

0,0

5 

Tidak 

berpengaruh 

Signifikan 

Disiplin Kerja 3.12

0 

> 

2.02

1 

0.00

3 

< 

0,0

5 

Berpengaruh 

Signifikan 

Gaya 

Kepemimpina

n 

1.32

4 

< 

2.02

1 

0.19

3 

> 

0,0

5 

Tidak 

berpengaruh 

Signifikan 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

 

Guna menentukan H0 maupun H1 yang 

ditolak atau diterima maka nilai thitung pada 

tabel 4.16. di atas dapat dibandingkan 

dengan nilai ttabel pada tingkat signifikan 5% 

(α=0,05). Nilai ttabel pada tingkat signifikansi 

5% (α=0,05) adalah 2,021. Dengan 

membandingkan Thitung dan ttabel maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Secara parsial kompensasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Surya Lestari 

Abadi. Karena thitung (1.580) < ttabel 

(2.021) serta nilai signifikansinya di 

atas 0,05 sehingga H0 diterima dan 

H1 ditolak. 

b. Secara parsial disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Surya Lestari 

Abadi. Karena thitung (3.120) > ttabel 

(2.021) serta nilai signifikansinya di 

bawah 0,05 sehingga H0 ditolak dan 

H1 diterima 

c. Secara parsial gaya kepemimpinan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Surya Lestari Abadi. Karena thitung 

(1.324) < ttabel (2.021) serta nilai 

signifikansinya di atas 0,05 

sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Sesuai dengan uraian-uraian diatas 

serta hasil analisis dan interprestasi data 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat diambil simpulan, sebagai berikut: 

1. Secara simultan kompensasi, disiplin 

kerja, dan gaya kepemimpinan 

berpegaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Surya Lestari Abadi. 

2. Secara parsial kompensasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Surya Lestari Abadi. 

3. Secara parsial disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Surya Lestari Abadi. 

4. Secara parsial gaya kepemimpinan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di PT. Surya Lestari 

Abadi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, 

maka penulis dapat memberikan beberapa 

saran, sebagai berikut : 

1. Kompensasi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan, 

kenaikan gaji bagi pegawai yang 

bekerja dengan baik perlu diperhatikan 

guna untuk memberikan hasil kerja 

yang maksimal. Pemberian insentif dan 

asuransi bagi para karyawan juga salah 

satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi semangat kerja 

karyawan di PT. Surya Lestari Abadi. 

Bagi manajerial upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan selalu 

memberikan penghargaan bagi para 

pegawai teladan, hal tersebut dapat 

menghindari pemberhentian pekerja 

mengundurkan diri pada saat bekerja.  

2. Disiplin kerja mempunya pengaruh 

terhadap kinerja karyawan, 

penggunaan figger print sebagai 

absensi merupakan hal yang perlu 

digunakan untuk meningkatkan 

kedisiplinan para pegawai. Dalam 

penelitian ini faktor yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan 
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para pegawai. PT. Surya Lestari Abadi 

adalah jika para pegawai tepat waktu, 

menegrjakan tugas yang sesuai dengan 

kemampuan yang mereka memiliki. 

Serta dapat menjaga tingkah laku 

sesuai norma yang berlaku. Bagi pihak 

manajerial upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan melakukan penempatan 

dan staffing sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki pegawai.  

3. Gaya kepemimpinan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan, 

manajer dituntut untuk dapat lebih 

dekat dengan para pegawai atau turun 

kelapangan, guna mendengarkan 

keluhan dan saran dari pegawainya. 

Dengan manajer yang dapat 

membangun budaya dan suasana kerja 

yang nyaman akan berdampak pada 

meningkatkan semangat para pegawai 

guna mencapai tujuan perusahaan. 
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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Lingkunga Kerja, 

Kepemimpinan Transformasional, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

CGV Blitz Grand Dadap City. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan 

metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS 23. Model analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara survey. 

Adapun sampel tersebut berjumlah 50 responden. Secara parsial lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan CGV Blitz Grand Dadap 

City karena thitung (5,324) > ttabel  (2,012) serta nilai signifikansinya di bawah 0,05. 

Secara parsial kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan CGV Blitz grand dadap city karena thitung (0,718) 

< ttabel (2,012) serta nilai signifikansinya di atas 0,05. Secara parsial budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan CGV Blitz grand dadap 

city karena thitung (2,774) > ttabel (2,012) serta nilai signifikansinya di dibawah 0,05. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan meningkatnya 

dunia hiburan di Indonesia khususnya 

seni pertunjukan, film merupakan salah 

satu industri hiburan yang berkembang 

sangat pesat saat ini. CGV Blitz sebagai 

salah satu perusahaan penyedia jasa 

pertunjukan memerlukan sumber daya 

manusia, sumber daya manusia yang 

berkualitas mempunyai peranan penting 

bagi tercapainya visi dan misi serta 

tujuan perusahaan. Selain sumber daya 

manusia faktor-faktor produksi yang 

lain seperti sumber modal, bahan baku, 

dan mesin sangat menunjung bagi 

perkembangan perusahaan dimasa yang 

akan datang. Perusahaan sebagai salah 

satu organisasi yang tujuan utamanya 

mencari keuntungan harus mampu 

berkompetisi dengan perusahaan 

lainnya. Untuk karena itu perusahaan 

harus memiliki sumber daya yang 

berkualitas dan kompeten guna 

memenangkan persaingan yang 

semakin ketat saat ini. PT Graha Layar 

Prima (CGV Blitz ) selalu 

mengeluarkan inovasi produk-produk 

terbarunya seiring dengan 

Perkembangan bisnis perusahaan, 

hingga saat ini cabang CGV Blitz ada di 

seluruh wilayah di indonesia. Jabotabek 

khususnya cabang Tangerang yang 

beralamat di jalan perancis, pertunjukan 

film dengan konsep baru yaitu dengan 

format konsep layar lebar serta suara 

yang dinamis membuat para konsumen 

ingin datang kembali untuk menonton di 

CGV Blitz. Kurangnya insentif 

diberikan kepada karyawan membuat 

berdampak pada kurangnya semangat 

karyawan dalam bekerja. Selain itu PT 

Graha Layar Prima harus melakukan 

efesiensi dari sisi karyawan karena 

banyaknya karyawan yang menjadi 

beban bagi perusahaan. Lingkungan 

kerja yang kurang kondusif menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan 

turun kinerjanya.  Kepemimpinan dalam 

organisasi dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Pemimpin yang ideal harus 

dapat mendorong untuk meningkatnya 

kinerja karyawan. Kepemimpinan 

Transformasional dalam organisasi 

dalam prosesnya saling mempengaruhi, 

mengarahkan anggota kelompoknya, 

serta mengorganisasikan tujuan anggota 

agar keduanya dapat tercapai. 

Kepemimpinan yang baik 

adalah Kepemimpinan yang dapat 

memberikan motivasi kepada 

bawahnya. Pemimpin yang memiliki 

banyak pengalaman, keahlian, dan 

dapat berbaur dengan bawahnya, rasa 

memiliki antar pimpinan dan bawahan 

menjadi ikatan dalam mencapai tujuan, 

visi dan misi organisasi. Selain 

Kepemimpinan Transformasional 

keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan dalam mencapai tujuan 

dapat di pengaruhi oleh Budaya 

organisasi. Budaya organisasi 

merupakan pola, norma, keyakinan, dan 

nilai-nilai yang berlaku dalam suatu 

perusahaan, pola, norma, keyakinan, 

dan nilai tersebut dapat mempengaruhi 

tindakan atau karyawan yang ada dalam 

suatu organisasi atau perusahaan 

sehingga berimplikasi terhadap kinerja 

karyawan yang ada dalam suatu 

organisasi atauperusahaan. 

Berdasarkan latar belakang uraian 

tersebut diatas, penulis mencoba 

meneliti  

“Pengaruh Lingkungan Kerja, 

Kepemimpinan  Transformasional, 

Budaya Organisasi Terhadap  

Kinerja Karyawan PT  Graha Layar  

Prima (CGV Blitz Grand Dadap 

City)”. 
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1.2. Perumusan Masalah dan Tujuan 

Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

1. Apakah secara simultan lingkungan  

kerja, Kepemimpinan 

Transformasional dan budaya 

organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT 

Graha Layar Prima (CGV Blitz 

Grand Dadap City). 

 

2. Apakah secara parsial lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja (CGV Blitz Grand 

Dadap City). 

 

3. Apakah secara parsial 

Kepemimpinan Transformasional 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja (CGV Blitz Grand Dadap 

City). 

 

4. Apakah secara parsial budaya 

organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT 

Graha Layar Prima (CGV Blitz 

Grand Dadap City). 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan lingkungan kerja, 

Kepemimpinan Transformasional, 

dan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Graha Layar Prima 

(CGV Blitz Grand Dadap City). 

2. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Graha Layar 

Prima (CGV Blitz Grand Dadap 

City). 

3. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial kepemimpinan 

transformasional berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Graha Layar Prima 

(CGV Blitz Graha Dadap City). 

4. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Graha Layar 

Prima (CGV Blitz Grand Dadap 

City). 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1.  Landasan Teori 

 

2.1.1  Lingkungan Kerja 

 

         Lingkungan kerja berasal dari kata 

Ergonomi ergos (bekerja) dan nomos 

(hukum alam atau aturan) bermakna 

sebagai ilmu yang meneliti tentang 

perkaitan antara orang dengan 

lingkungan kerjanya atau norma dalam 

sistem kerja. (Sedarmayanti, 2011:2), 

yaitu : “Ergonomi adalah ilmu, seni dan 

penerapan teknologi untuk 

menyerasikan atau menyeimbangkan 

antara segala fasilitas yang digunakan 

baik dalam beraktifitas maupun istirahat 

dengan kemampuan dan keterbatasan 

manusia baik fisik maupun mental 

sehingga kualitas hidup secara 

keseluruhan menjadi lebih baik. 

Ergonomi adalah ilmu penyesuaian 

peralatan dan perlengkapan kerja 

dengan kemampuan esensial manusia 

untuk memperoleh keluaran yang 

optimum” (Sedarmayanti,2011:2). 

Ergonomi adalah ilmu yang meneliti 

tentang perkaitan antara orang dengan 

lingkungan kerjanya Sedarmayanti 

(2011:2).Melihat uraian diatas maka 
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dapat dikatakan lingkungan kerja adalah 

keseluruhan alat perkakas dan bahan 

yang dihadapi, lingkungan sekitarnya 

dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perorangan maupun sebagai 

kelompok, atau suatu cabang ilmu yang 

sistematis untuk memanfaatkan 

informasi mengenai sifat kemampuan 

dan keterbatasan manusia untuk 

merancang suatu sistem kerja, sehingga 

orang dapat bekerja pada sistem 

termaksud dengan baik, guna mencapai 

tujuan melalui pekerjaan yang 

dilakukan dengan efisien, aman dan 

nyaman. 

 

2.1.2. Kepemimpinan 
 

Kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu kelompok 

ke arah tercapainya tujuan (Fahmi, 

2013:68).Sedangkan pendapat lain 

kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi orang yang mengarah 

kepada pencapaian tujuan  

(Fahmi,2013:68). Kepemimpinan 

adalah individu yang mampu 

mempengaruhi perilaku orang lain 

tanpa harus mengandalkan kekerasan, 

pemimpin adalah individu yang 

diterima oleh orang lain sebagai 

pemimpin Fahmi (2013:68). 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi 

memegang peranan penting dan vital. 

Vitalitas kepemimpinan dalam suatu 

organisasi terkait dengan fungsi 

kepemimpinan, menurut (Badeni, 

2013:131) meliputi lima fungsi 

kepemimpinan, yaitu : Kecuali Tuhan 

yang maha tinggi, didunia ini semua 

mengalami perubahan, filsafat 

aristoteles mengatakan bahwa semua 

mengalir, persaingan bisnis berubah, 

ilmu dan teknologi pun berubah 

sehingga perlu diberi respon secara 

cepat dan tepat. Untuk itu, kita harus 

melakukan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, proses, dan metode 

pelaksanaan tugas yang lebih baik dan 

efektif melalui inovasi dan kreativitas. 

Dalam organisasi, pada satu pihak, 

sering kali terdapat kelompok yang 

tidak mau mengikuti perkembangan 

zaman , dan adanya sekelompok orang 

tetap berkeinginan untuk 

mempertahankan pola-pola lama, 

dipihak lain, tuntutan untuk perubahan 

diutuhkan dalam berbagai aspek, 

misalnya pola kerja, sikap dan keahlian. 

Oleh karena itu pemimpin harus 

berjuang untuk memengaruhi 

perubahan dengan cara yang benar. 

 
2.1.3. Budaya Organisasi 

 

   Budaya organisasi adalah cara 

bersama memahami kehidupan dan 

keanggotaan dalam organisasi yang 

mengikat anggota bersama-sama dan 

memberikan pengaruh terhadap apa 

yang mereka pikirkan tentang diri 

mereka sendiri dan pekerjaan mereka 

(Rahmi, 2014:101). Sedangkan 

pendapat lain organizational culture 

refer to a system of shared meaning held 

by members that distinguishes the 

organization from other organization. 

This system of shared meaning is a set 

of characteristics that the organization 

values Badeni (2013:223). Berdasarkan 

definisi ini mengungkapkan budaya 

organisasi mengacu kepada suatu sistem 

makna bersama yang dianut oleh para 

anggota organisasi yang membedakan 

organisasi tersebut dengan organisasi 

lain. Budaya organisasi adalah suatu 

kebiasaan yang telah berlangsung lama 

dan dipakai serta diterapkan dalam 

kehidupan aktivitas kerja sebagai salah 

satu pendorong untuk meningkatkan 

kualitas kerja para karyawan dan 

manajer perusahaan (Fahmi, 2013:50). 

Dan suatu organisasi pada dasarnya 
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menjalani tahap demi tahap dari waktu 

ke waktu, atau yang biasa disebut 

dengan siklus organisasi. Artinya suatu 

organisasi yang tumbuh dan 

berkembang dia akan menjalani proses 

kehidupan atau livingorganism. 

Berdasarkan deskripsi dari beberapa 

deinisi budaya organisasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi 

merupakan bentuk keyakinan, asumsi 

dasar, nilai- nilai, norma-norma 

perilaku, ideologi, sikap, kebiasaan, dan 

harapan-harapan yang dimiliki oleh 

organisasi yang direpresentasikan 

melalui tata perilaku dan tindakan 

anggota organisasi. Pola-pola yang 

demikian inilah akhirnya menjadi suatu 

bentuk tata kelola (manajemen) sumber 

daya organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan bersama. Artinya, 

budaya organisasi tersebut terbentuk 

tatanan, normatif pada sistem 

manajemen dalam organisasi yang pada 

sisi filosofis organisasi serta 

operasionalisasinya berlandaskan pada 

sistem nilai, keyakinan, norma, dan 

varian-varian lain yang adadalam 

budaya organisasi tersebut.Budaya 

organsasi sebagai salah satu yang 

memegang peranan penting dalam suatu 

organisasi. Peranan penting terkait 

budaya organisasi berkaitan dengan 

fungsi budaya organisasi, menurut 

Rahmi (2014:112) meliputi empat 

fungsi budaya organisasi, yaitu :1. 

Memberikan anggota identitas 

organisasional, menjadikan organisasi 

diakui sebagai oganisasi yang inovatif 

dengan mengembangkan produk baru. 

Identitas organisasi menunjukan ciri 

khas yang membedakan dengan 

orgaisasi lain yang mempunyai sifat 

khas yang berbeda. (Sembiring, 

2012:81), kinerja (performance) adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, 

atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planning. 

Selanjutnya, dalam halaman yang sama 

memberikan definisi tentang 

performance sebagai berikut : 

Performance is defined as the record of 

outcomes produced on a specified job 

function or activity during a specified 

time period” (kinerja adalah catatan 

tentang hasil-hasil yang diproduksikan 

dari fungsi-fungsi jabatan atau kegiatan 

tertentu selama kurun waktu tertentu). 

Pencapaian kinerja merupakan suatu 

proses yang memerlukan sejumlah 

sumber daya (resources) seperti uang, 

orang, alat, waktu dan sebagainya. 

Dengan demikian yang dimaksud 

dengan kinerja (performance) adalah 

tingkatan pencapaian kebijakan, 

program, atau kegiatan dengan 

menggunakan sejumlah sumber daya 

dalam mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja 

bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil 

kerja (output) dari suatu proses 

(konversi) tertentu yang dilakukan oleh 

seluruh komponen organisasi terhadap 

sumber- sumber daya (resources), data 

dan informasi, kebijakan, dan waktu 

tertentu yang digunakan disebut sebagai 

masukan (input). Umpan balik 

(feedback) merupakan komentar dari 

konsumen atas output yang 

didistribusikan yang berguna bagi 

perubahan atau perbaikan input 

berikutnya, sehingga proses tersebut 

merupakan siklus atau sistem. 

 

2.1.4. Kinerja 

 

Bagi suatu organisasi, kinerja 

merupakan hasil dari kegiatan 

kerjasama diantara para anggota atau 

komponen organisasi dalam rangka 

mewujudkan tujuan organisasi. Proses 

yang terjadi dalam organisasi, yaitu 

berfungsinya manajemen melalui fungsi 
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fundamentalnya: Planning, Organizing, 

Actuating and Controlling disingkat 

dengan POAC secara terpadu. 

Sedangkan menurut Umam (2012:186) 

kinerja adalah catatan mengenai akibat- 

akibat yang dihasilkan pada sebuah 

fungsi pekerjaan atau aktivitas selama 

periode tertentu yang berhubungan 

dengan tujuan organsasi. Kinerja 

seseorang merupakan gabungan dari 

kemampuan, usaha, dan kesempatan, 

yang dapat diukur dari akibat yang 

dihasilkannya. Oleh karena itu, kinerja 

bukan menyangkut karakteristik pribadi 

yang ditunjukkan oleh seseorang 

melalui hasil kerja yang telah dan akan 

dilakukan seseorang. Kinerja dapat pula 

diartikan sebagai kesuksesan individu 

dalam melakukan pekerjaannya. 

Ukuran kesuksesan masing-masing 

karyawan bergantung pada fungsi dari 

pekerjaanya yang spesifik dalam bentuk 

aktivitas selama kurun waktu tetentu. 

Dengan kata lain, ukuran kesuksesan 

kinerja tersebut didasarkan pada ukuran 

yang berlaku dan disesuaikan dengan 

jenis pekerjaannya. Di sisi lain Menurut 

Bangun (2012:231-232) Kinerja adalah 

hasil pekerjaan yang dicapai seseorang 

berdasrkan persyaratan-persyaratan 

tertentu untuk dapat dilakukan dalam 

mencapai tujuan yang disebut juga 

sebagai standar pekerjaan.Pendapat lain 

berpendapat Umam (2012:187) kinerja 

merupakan suatu yang lazim digunakan 

untuk memantau produktivitas kerja 

sumber daya manusia, baik yang 

berorientasi pada produksi barang, jasa, 

maupun pelayanan. Dengan demikian, 

perwujudan kinerja yang 

membanggakan juga sebagai imbalan 

intristik. Hal ini akan terus berlanjut 

dalam bentuk kinerja berikutnya, dan 

seterusnya. Agar dicapai kinerja yang 

profesional, hal-hal seperti 

kesukarelaan, pengembangan 

diripribadi, pengembangan kerja sama 

yang saling menguntungkan, serta 

partisipasi seutuhnya perlu 

dikembangkan. Dari beberapa 

pengertian dan kinerja yang 

disampaikan oleh para ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kinerja adalah hasil kerja yang dicapai 

oleh individu sesuai dengan peran atau 

tugasnya dalam periode tertentu, yang 

dihubungkan dengan ukuran nilai atau 

standar tertentu dari organisasi tempat 

individu tersebut berkerja. Penilaian 

Kinerja Karyawan Penilaian kinerja 

adalah proses yang dilakukan organisasi 

untuk mengevaluasi atau menilai 

keberhasilan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnnya (Bangun, 

2012:231). Penilaian dapat dilakukan 

dengan membandingkan hasil kerja 

yang dicapai karyawan dengan standar 

pekerjaan. Bila hasil kerja yang 

diperoleh sampai atau melebihi standar 

pekerjaaan dapat dikatakan kinerja 

seorang karyawan termasuk pada 

kategori yang baik. Demikian 

sebaliknya, seoang karyawan yang hasil 

pekerjaannya tidak mencapai standar 

pekerjaan termasuk pada kinerja yang 

tidak baik atau berkinerja rendah. 

Tujuan dan Manfaat Penilaian 

Kinerja(Wilson Bangun ,2012:232-

233)Bagi suatu perusahaan penilaian 

kinerja memiliki berbagai manfaat 

antara lain, evaluasi antar individu 

dalam organisasi, pengambang dalam 

diri setiap individu, pemeliharaan 

sistem, dan dokumentasi. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Sampel dan Populasi 

 

 Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

survei yaitu penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atas populasi 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 67 
 

untuk mewakili seluruh populasi. 

Maksud penelitian survei untuk 

penjajagan (explorative), deskriptif, 

penjelasan (explanatory atau 

confirmatory), evaluasi, prediksi atau 

peramalan, penelitian operasional dan 

pengembangan indikator-indikator 

sosial. Metode survei digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu 

yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, tes, wawancara 

terstruktur dan sebagainya 

(Sugiyono,2014:6). 

 Banyak ahli menjelaskan 

pengertian tentang populasi. Salah 

satunya Sugiyono (2014:80) 

mengatakan bahwa:“Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek itu”. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah para karyawan cgv 

blitz grand dadap city. Jumlah karyawan 

berdasarkan informasi dari Manajer 

CGV Blitz Grand Dadap City 75 

orang.Sejalan dengan pengertian 

populasi, banyak juga ahli yang 

mendefinisikan pengertian tentang 

sampel. ( Sugiyono, 2014:81) 

mengatakan bahwa: ”Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari populasi itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).” Adapun 

Sample dalam penelitian ini adalah 50 

orang karyawan CGV Blitz Grand 

Dadap City dikarenakan karyawan 

tetap. Proses pengumpulan 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 

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. Definisi 

operasional merupakan aspek penelitian 

yang memberikan informasi tentang 

bagaimana cara mengukur variabel. 

Dengan demikian maka penulis akan 

mampu mengetahui bagaimana cara 

melakukan pengukuran terhadap 

variabel yang di bangun atas dasar 

sebuah konsep dalam bentuk indikator 

dalam sebuah kuesioner. Dalam 

penelitian ini akan digunakan dua jenis 

variabel yaitu variable bebas 

(independent variable) dan variable 

terikat (dependent variable).Variabel 

bebas (independent variable) atau yang 

biasa disebut dengan variavel X yaitu 

variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat (dependent variable) atau yang 

sering disebut dengan variabel Y. 
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Dalam penelitian ini digunakan variabel 

bebas Lingkungan kerja, 

Kepemimpinan Transformasional,  dan 

Budaya organisasi, yang penulis 

defenisikan sebagai berikut : Variabel 

terikat (dependent variable) adalah 

variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel lain dalam hal ini variabel 

bebas (independent variable). Dalam 

penelitian ini digunakan keputusan 

membeli. (Suparyanto dan Rosad, 

2015:63) menyatakan bahwa : ”Proses 

keputusan pembelian 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.” 

 

3.2. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah maupun 

hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Data-data 

yang telah dikumpulkan akan di olah 

sehingga bisa diambil kesimpulan 

sesuai dengan uji yang akan digunakan 

nantinya. Pada akhir kesimpulan itulah 

nantinya akan diketahui bagaimana 

pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini digunakan analisis regresi 

berganda yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya. Analisis regresi 

berganda adalah suatu alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih berhadap variabel 

terikat untuk membuktikan ada atau 

tidaknya hubungan fungsi atau 

hubungan kausal antara dua variabel 

bebas atau lebih (X1), (X2), 

(X3)......(Xn) dengan satu variabel 

terikat (Unaradjan, 2013:225). Guna 

menguji pengaruh beberapa variabel 

bebas dengan variabel terikat dapat 

digunakan model matematika sebagai 

berikut : 

 

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ei  (1) 

 

Dimana 

Y : variabel dependen,  

β : koefisien,  

X : variabel independen,  

e : error 

 

Keterangan: 

 
Y   = Variabel terikat (keputusan membeli) 

a = Intersep (titik potong dengan sumbu Y)  

b1.b3= Koefisien regresi (konstanta) 

X1 = Lingkungan Kerja 

X2 = Kepemimpinan Transformasional 

X3 = Budaya Organisasi 

e    = Standar erorr  

 

Sumber : (Unaradjan 2013 : 225) 

 

Namun demikian dalam penelitian ini, 

analisis regresi linier berganda tidak 

dilakukan secara manual dengan 

menggunakan rumus di atas melainkan 

dengan menggunakan Statistical 

Program for Social Science (SPSS). 

Metode yang dapat digunakan adalah 

metode enter, stepwise, backward, serta 

forward (Situmorang, dkk, 2008:109-

127). Khusus penelitian ini penulis akan 

menggunakan metode enter.Sebelum 

melakukan analisis regresi linier 

berganda lebih lanjut perlu dilakukan 

analisis data. Dalam hal ini penulis akan 

menggunakan teknik analisis data yang 

sudah tersedia selama ini. Pertama, 

dilakukan uji kualitas data berupa uji 
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validitas dan reliabilitas. Kedua, 

dilakukan uji asumsi klasik berupa uji 

normalitas, uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas. Ketiga, dilakukan 

uji hipotesis berupa uji F (Uji Simultan), 

koefisien determisasi dan uji t (Uji 

Parsial). 

 

 

3.2.1. Uji Kualitas Data 

 

  Uji Kualitas Data, Penelitian 

yang mengukur variabel dengan 

menggunakan instrumen kuesioner 

harus dilakukan pengujian kualitas atas 

data yang diperoleh. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah 

instrumen yang digunakan valid dan 

reliabel atau tidak. Sebab kebenaran 

data yang diperoleh akan sangat 

menentukan kualitas hasil penelitian.  

 

1. Uji Validitas, Uji kualitas data 

pertama yang harus dilakukan adalah 

uji validitas. Berkaitan dengan uji 

validitas ini Arikunto dalam 

Unaradjan (2013:164) menyatakan 

bahwa : ”validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau kesahihan suatu alat 

ukur. Alat ukur yang kurang valid 

berarti memiliki validitas 

rendah.Namun demikian dalam 

penelitian ini uji validitas tidak 

dilakukan secara manual dengan 

menggunakan rumus diatas 

melainkan dengan menggunakan 

Statistical Program for Social 

Science (SPSS). Guna melihat valid 

atau tidaknya butir pernyataan 

kuesioner maka kolom yang dilihat 

adalah kolom Corrected Item-Total 

Correlation pada tabel Item- Total 

Statistics hasil pengolahan data 

dengan menggunakan SPSS tersebut. 

Dikatakan valid jika rhitung> 0,3 

(Situmorang 2008:36). 

2. Uji Reliabilitas, Setelah semua butir 

pernyataan kuesioner dinyatakan 

valid, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji kualitas data 

kedua yaitu uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui tingkat konsisten sibutir 

penyataan. Butir pernyataan 

dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban responden terhadap 

penyataan yang diajukan selalu 

konsisten. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bawa uji reliabilitas 

bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya konsistensi kuesioner 

dalam penggunaannya. Butir 

pernyataan kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika butir 

pernyataan tersebut konsisten 

apabila digunakan berkali-kali pada 

waktu yang berbeda. Dalam uji 

reliabilitas digunakan teknik Alpha 

Cronbach, dimana suatu instrumen 

dapat dikatakan handal (reliabel) bila 

memiliki koefisien keandalan atau 

alpha sebesar 0,6 atau lebih. Dengan 

menggunakan rumus diatas 

melainkan dengan menggunakan 

Statistical Program for Socia 

lScience (SPSS). Guna melihat 

reliabel atau tidaknya butir 

pernyataan kuesioner maka dapat 

dilihat nilai Cronbach’s Alpha yang 

tertera pada tabel Reability Statistics 

hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS. Jika nilai 

Cronbach’s Alpha tersebut lebih 

besar dari 0,6 maka dapat dikatakan 

bahwa semua instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini 

handal (reliabel) sehingga dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya 

(Situmorang (2008:43). Uji Asumsi 

Klasik, Merupakan uji yang wajib 

dilakukan untuk melakukan analisis 

regresi liner berganda khususnya 

yang berbasis Ordinary Least Square 
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(OLS). Uji asumsi klasik yang biasa 

digunakan dalam sebuah penelitian 

diantara meliputi:  

(1) uji normalitas,  

(2) uji multikolinieritas,  

(3) uji heteroskedastisitas,  

(4) uji autokorelasi dan  

(5) uji linieritas.  

 

3.2.2 Uji Asumsi Klasik 

 

 Namun demikian dalam penelitian 

ini hanya akan digunakan 3 uji asumsi 

klasik saja yaitu: uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas.  

1. Uji Normalitas, Uji normalitas 

digunakan untuk menguji data 

variabel bebas (X) dan data 

variabel terikat (Y) pada sebuah 

persamaan regresi yang 

dihasilkan. Persamaan regresi 

dikatakan baik jika mempunyai 

data variabel bebas dan variabel 

terikat berdistribusi mendekati 

normal atau bahkan normal. 

Dalam penelitian ini akan 

digunakan program Statistical 

Program for Social cience 

(SPSS) dengan menggunakan 

pendekatan histogram, 

pendekatan grafik maupun 

pendekatan Kolmogorv-

Smirnov Test. Dalam penelitian 

ini akan digunakan pendekatan 

histogram. Data variabel bebas 

dan variabel terikat dikatakan 

berdistribusi normal jika gambar 

histogram tidak miring ke kanan 

maupun ke kiri (Situmorang 

(2008:56). 

 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas ini 

bertujuan untuk mengetahui 

terdapatnya perbedaan variance 

residual suatu periode 

pengamatan ke periode 

pengamatan yang lain atau 

gambaran hubungan antara nilai 

yang diprediksi dengan 

studentized delete residual nilai 

tersebut. Prinsipnya ingin 

menguji apakah sebuah grup 

mempunyai varians yang sama 

diantara anggota grup tersebut. 

Jika varians sama, dan ini yang 

seharusnya terjadi maka 

dikatakan ada homoskedastisitas 

(tidak terjadi 

heteroskedastisitas) dan ini yang 

seharusnya terjadi.Sedangkan 

jika varian tidak sama maka 

dikatakan terjadi 

heteroskedastisitas (Situmorang 

(2008:63). Uji 

heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan melihat pola gambar 

scatterplot maupun dengan uji 

statistik misalnya uji glejser 

ataupun uji park. Namun 

demikian dalam penelitian ini 

akan digunakan SPSS dengan 

pendekatan grafik yaitu dengan 

melihat pola gambar scatterplot 

yang dihasilkan SPSS tersebut. 

Dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika titik-titik 

yng ada menyebar secara acak 

dan tidak membentuk sebuah 

pola tertentu yang jelas serta 

tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka nol pada sumbu Y 

dan di kanan maupun kiri angka 

nol sumbu X (Situmorang 

(2008:68). 
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3. Uji Multikolinerieritas 

Uji asumsi klasik 

mulkolinieritas ini digunakan 

dalam analisis regresi linier 

berganda yang menggunakan 

dua variabel bebas dua atau 

lebih (X1,X2,X3,...Xn) dimana 

akan diukur tingkat keeratan 

(asosiasi) pengaruh antar 

variabel bebas tersebut melalui 

besaran koefisien korelasi (r). 

Dalam penelitian ini akan 

dilakukan uji multikolinieritas 

dengan cara melihat nilai 

tolerance dan VIF yang terdapat 

pada tabel Coefficients hasil 

pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS. Dikatakan 

terjadi multikolinieritas jika 

nilai tolerance < 0,1 atau VIF > 

5 (Situmorang (2008:101). 

 

3.2.3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji kualitas data 

dan uji asumsi klasik maka langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis 

pada dasarnya merupakan metode 

pengambilan keputusan yang didasarkan 

pada analisis data. Dalam penelitian ini 

akan dilakukan uji hopotesis yang 

meliputi uji F (uji simultan), koefisien 

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

1. Uji Serempak/Simultant (Uji F), Uji 

F bertujuan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh variabel 

bebas secara berama-sama 

(simultan) terhadap variabel 

terikatnya. Guna mengetahui apakah 

variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabxl terikat atau tidak Namun 

demikian dalam penelitian ini semua 

uji hipotesis tidak dilakukan secara 

manual melainkan dengan 

menggunakan Statistical Program 

for Social Science (SPSS). Caranya 

dengan melihat nilai yang tertera 

pada kolom F pada tabel Anova hasil 

perhitungan dengan menggunakan 

SPSS tersebut. Guna menguji 

kebenaran hipotesis pertama 

digunakan uji F yaitu untuk menguji 

keberartian regresi secara 

keseluruhan, dengan rumus 

hipotesis. Pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji F, 

variansnya dapat diperoleh dengan 

membandingkan Fhitung dengan 

Ftabel pada taraf  = 0,05 dengan 

ketentuan: 
a. Fhitung< Ftabel, maka H0 diterima 

dan Ha ditolak, Artinya variasi 

model regresi berhasil menerangkan 

bahwa lingkungan kerja, 

Kepemimpinan Transformasional 

dan budaya organisasi secara 

bersama-sama (simultan) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima Artinya variasi 

model regresi berhasil menerangkan 

bahwa lingkungan kerja, 

Kepemimpinan Transformasional 

dan budaya organisasi secara 

bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi 

(R2) digunakan untuk mengukur 

persentase sumbangan variabel 

independen yang diteliti terhadap 

naik turunnya variabel terikat. 

Koefisien determinasi berkisar 

antara nol sampai dengan satu (0 ≤ 

R2 ≤ 1) yang berarti bahwa bila R2 = 

0 berarti menunjukkan tidak adanya 

pengaruh antara variabel bebas 
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terhadap variabel terikat, dan bila R2 

mendekati 1 menunjukkan bahwa 

semakin kuatnya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi (R2) dapat 

dilihat pada kolom Adjusted R 

Square pada tabel Model Summary 

hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS. 

  

3. Uji Parsial (Uji t), Uji t bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara variabel bebas yang 

diteliti dengan variabel terikat secara 

individu (parsial).  

 

HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Uji Kualitas Data 

Langkah selanjutnya yang 

dilakukan setelah mengetahui berbagai 

tanggapan atas responden adalah 

melakukan uji kualitas data. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah 

berbagai item pernyataan atau indikator 

yang digunakan tersebut valid atau tidak 

serta reliabel atau tidak. Hal ini penting 

karena salah satu syarat bahwa sebuah 

data dapat dilakukan uji hipotes adalah 

harus valid dan reliabel. Dibawah ini 

disajikan hasil uji kualitas data berupa uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

 

4.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk melihat 

sejauh mana suatu alat pengukur itu bisa 

mengukur apa yang ingin diukur. Guna 

melihat valid atau tidaknya sebuah data 

maka kolom yang dilihat adalah kolom 

Corrected Item-Total Correlation. 

Dikatakan valid jika rhitung> 0,279. 

Untuk melihat tingkat validitas semua 

item nyataan kuesioner yang penulis 

susun, dapat dilihat pada tabel-tabel di 

bawah ini 

 

Tabel 5.1  

     Hasil Uji Validitas  

Variabel Lingkungan Kerja 

No Indikator t-tabel   t-

hitung 

Kesimpulan 

1 X1.1 > 0,279 0,534 Valid 

2 X1.2 > 0,279 0,567 Valid 

3 X1.3 > 0,279 0,449 Valid 

4 X1.4 > 0,279 0,358 Valid 

5 X1.5 > 0,279 0,460 Valid 

6 X1.6 > 0,279 0,545 Valid 

7 X1.7 > 0,279 0,555 Valid 

8 X1.8 > 0,279 0,638 Valid 

9 X1.9 > 0,279 0,612 Valid 

10 X1.10 > 0,279 0,489 Valid 

11 X1.11 > 0,279 0,499 Valid 

12 X1.12 > 0,279 0,350 Valid 

13 X1.13 > 0,279 0,469 Valid 

14 X1.14 > 0,279 0,424 Valid 

15 X1.15 > 0,279 0,655 Valid 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data 

diolah) 

 

semua nilai rhitung yang disajikan 

pada kolom CorrectedItem-Total 

Correlation hasil perhitungan 

menggunakan SPSS (terlampir) lebih 

besar dibandingkan nilai tabel sehingga 

dapat dikatakan bahwa semua item 

pertanyaan tentang variabel lingkungan 

kerja tersebut valid dan dapat digunakan 

untuk uji-uji selanjutnya. 
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Tabel 5.2  

Hasil Uji Validitas  

Variabel Kepemimpinan Transformasional 

No Indikator t_tabel t-hitung 
Kesimpulan 

 

1

 

P

e

m

i

m

p

i

n 

B

e

r

s

a

h

a

b

a

t

 

0

,

5

5

6

 

V

a

l

i

d

 

K

a

r

e

n

a 

n

i

l

a

i 

r

h

i

t

u

n

g

X2.1 > 0,279 0,556 

0,5

14 

0,6

05 

0,6

99 

0,5

53 

0,6

82 

0,7

30 

0,4

92 

0,5

06 

0,5

26 

0,3

88 

0,6

340

,55

6 

0,5

14 

0,6

05 

0,6

99 

0,5

53 

0,6

82 

0,7

30 

0,4

92 

0,5

06 

0,5

26 

0,3

88 

0,6

34 

Valid 

2 X2.2 

dipercay

a 

> 0,279 0,514 Valid 

3 X2.3 > 0,279 0,605 Valid 

4 X2.4 > 0,279 0,699 Valid 

5 X2.5 > 0,279 0,553 Valid 

6 X2.6 > 0,279 0,682 Valid 

7 X2.7 > 0,279 0,730 Valid 

8 X2.8 > 0,279 0,492 Valid 

9 X2.9 > 0,279 0,506 Valid 

10 X2.10 > 0,279 0,526 Valid 

11 X2.11 > 0,279 0,388 Valid 

12 X2.12 > 0,279 0,634 Valid 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data 

diolah) 

 

 

Data di atas menunjukkan 

bahwa semua nilai rhitung yang 

disajikan pada kolom Corrected Item-

Total Correlation hasil perhitungan 

menggunakan            SPSS (terlampir) 

lebih besar dibandingkan nilai .tabel 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

item pertanyaan tentang variabel 

kepemimpinan transformasional 

tersebut valid dan dapat digunakan 

untuk uji-uji selanjutnya. 

 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Validitas 

 Variabel Budaya Organisasi 

No 

No 

Indikator t_tabel t-hitung Kesimpulan 

1 X3.1 > 0,279 0,433       Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

2 X3.2 > 0,279 0,659   Valid 

 
3 X3.3 > 0,279 0,517   Valid 

 
4 X3.4 > 0,279 0,452   Valid 

 
5 X3.5 > 0,279 0,464   Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

6 X3.6 > 0,279 0,466   Valid 

 

7 X3.7 > 0,279 0,555   Valid 

 
8 X3.8 > 0,279 0,588   Valid 

 
9 X3.9 > 0,279 0,535   Valid 

 
10 X3.10 > 0,279 0,628   Valid 

 
11 X3.11 > 0,279 0,447   Valid 

 
12 X3.12 > 0,279 0,522   Valid 

 
13 X3.13 > 0,279 0,523   Valid 

 
14 X3.14 > 0,279 0,689   Valid 

 
15 X3.15 > 0,279 0,500   Valid 

 
16

 

 

> 

0,2

79

 

0,3

87 

X3.16 > 0,279 0,387   Valid 

 
 17 X3.17 > 0,279 0,409 

0,497 

0,498 

  Valid 

 
18 X3.18 > 0,279 0,497   Valid 

 
19

 

Ind

ikat

or 

 

t_ta

bel

 

t-

hit

ung

 

Ke

sim

pul

an 

No

 

Ind

ikat

or 

 

t_ta

bel

 

t-

hit

ung

 

Ke

sim

pul

an 

X3.19 > 0,279 0,498   Valid 

 
20 X3.20 > 0,279 0,360 Valid 

21 X3.21 > 0,279 0,480 Valid 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data 

diolah) 

 

Data di atas menunjukkan 

bahwa semua nilai rhitung yang 

disajikan pada kolom Corrected Item-

Total Correlation hasil perhitungan 

menggunakan SPSS (terlampir) lebih 

besar dibandingkan nilai rtabel sehingga 

dapat dikatakan bahwa semua item 

pertanyaan tentang variabel budaya 

organisasi valid dan dapat digunakan 

untuk uji selanjutnya. 

 

Tabel 5. 4 

Hasil Uji Validitas  

Variabel Kinerja Karyawan 

No Indiktr Ttabel Thitung

g 

Kesimpulan 

1 Y1.1 >0,297 0,449 Valid 

2 Y1.2 >0,297 0,659 Valid 

3 Y1.3 >0,297 0,398 Valid 

4 Y1.4 >0,297 0,605 Valid 

5 Y1.5 >0,297 0,356 Valid 

6 Y1.6 >0,297 0,473 Valid 

7 Y1.7 >0,297 0,388 Valid 

8 Y1.8 >0,297 0,392 Valid 

9 Y1.9 >0,297 0,617 Valid 
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10 Y1.10 >0,297 0,650 Valid 

11 Y1.11 >0,297 0,543 Valid 

12 Y1.12 >0,297 0,488 Valid 

13 Y1.13 >0,297 0,434 

 

Valid 

14 Y1.14 >0,297 0,471 Valid 

15 Y1.15 >0,297 0,442 Valid 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data 

diolah) 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai rhitung yang disajikan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan 

nilai rtabel sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua item pertanyaan tentang 

variabel keputusan tersebut valid dan 

dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya. 

 

4.1.2. Uji Reliabilitas 

           Uji Reliabilitas bertujuan untuk 

melihat sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau 

diandalkan bila alat pengukur tersebut 

digunakan berkali-kali untuk mengukur 

gejala yang sama. 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. 

Dibawah ini penulis sajikan daftar 

Cronbach Alpha untuk semua variabel 

penelitian yang ada baik variabel bebas 

maupun variabel terikatnya atas dasar 

perhitungan dengan menggunakan 

SPSS. 

 

 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

   No Indikator t-tabel thitung Kesimpulan 

1 X1 α > 0,6   0,882   Reliabel 

2 X2 α >0,6 0,874    Reliabel 

    3 X3 α > 0,6 0,888 Reliabel 

4 Y1 α > 0,6 0,851 Reliabel 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data 

diolah) 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai Cronbach Alpha yang tertera 

dalam Tabel Reability Statistics 

(terlampir) hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSSuntuk masing-

masing variabel lebih besar dari 0,6 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

instrumen penelitian ini handal 

(reliabel) dan dapat digunakan untuk 

ujiselanjutnya. 

 

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik  

 

Setelah melakukan uji kualitas 

data dan semua data yang dihasilkan 

layak untuk digunakan dalam uji 

selanjutnya maka yang perlu dilakukan 

adalah 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. 

 

4.2.1 Uji Normalitas 

 

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 
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mengasumsikan bahwa nilai residual 

harus mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil.Uji ini dapat 

dilakukan dengan pendekatan 

histogram, pendekatan grafik maupun 

pendekatan Kolmogorv-Smirnov. 

Dengan menggunakan analisis 

Kolmogorov Smirnov, data residual 

dikatakan berdistribusi normal bila nilai 

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

5%). Adapun uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

histogram, hasilnya seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

kinerja karyawan. 
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4.2.2. Multikolinieritas 
 

 Uji multikolinieritas bertujuan 

untuk melihat apakah terdapat korelasi 

antara variabel bebas atau tidak. 

Multikolinieritas dilakukan dengan 

melihat nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Dikatakan tidak 

terjadi multikolinieritas jika nilai 

tolerance > 0,1 atau VIF < 5. Di bawah 

ini disampaikan hasil uji 

multikolinieritas dengan melihat 

Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) nya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data 

diolah) 

 

Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai tolerance variabel 

independen yang ada diatas 0,1 serta 

nilai VIF variabel independennya semua 

dibawah 5 yang berarti bawah tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 

4.2.2. 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 grafik. dibawah ini 

penulis sampaikan hasil uji 

heteroskedastisitas menggunakan 

pendekatan grafik. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dengan Pendekatan Grafik 

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (Data 

diolah) 

Grafik Scatterplot di atas 

memperlihatkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak tidak membentuk 

sebuah pola tertentu yang jelas serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah 

angka nol pada sumbu Y.   Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi, sehingga model 

regresi layak digunakan untuk 

memprediksi keputusan membeli 

berdasarkan masukan variabel 

independennya. 
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4.3.  Hasil Uji Hipotesis 
 

         Setelah semua data dinyatakan 

layak untuk dilakukan uji selanjutnya, 

maka langkah terakhir yang dilakukan 

adalah melakukan uji hipotesis. Uji ini 

bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah sekaligus dugaan sementara 

atas jawaban rumusan masalah tersebut 

yang tertuang dalam hipotesis. Beberapa 

hal yang termasuk ke dalam uji hipotesis 

ini antara lain persamaan regresi, uji F 

(uji simultan), koefisien determinasi (R2) 

dan uji t (uji parsial). 
 

4.3.1 Persamaan Regresi Linier 

Berganda 

    Hasil perhitungan dan pengolahan 

data dengan menggunakan Statistical 

Program for Social Science (SPSS), 

didapatkan tabel Coefficients seperti 

terlihat pada Tabel 4.12. dibawah ini. 

Dari tabel tersebut dapat diambil 

beberapa kesimpulan, salah satunya 

adalah persamaan regresi linier 

berganda. 

 

  

 

 

 

Melihat nilai Unstandardizet 

Coefficients Beta di atas, maka dapat 

ditentukan persamaan regresi linier 

berganda yang dihasilkan darienelitian 

ini, sebagai berikut: 

Y = 1,048 + 0,438X1 + 0,058X2 + 

0,289X3 
 

Yang berarti bahwa: 

a. Konstanta sebesar 1,048 yang berarti 

jika variabel lingkungan kerja, 

kepemimpinan transformasional dan 

budaya organisasi dianggap nol maka 

variabel keputusan pembelian hanya 

sebesar 1,048. 

b. Koefisien regresi variabel lingkungan 

kerja diperoleh nilai sebesar 0,438 

yang berarti jika variabel lingkungan 

kerja mengalami kenaikan satu satuan 

variabel kepemimpinan 

transformasional dan budaya 

organisasi diasumsikan tetap maka 

kinerja karyawan juga akan 

mengalami penurunan sebesar 0,438. 

c. Koefisien regresi kepemimpinan 

transformasional diperoleh nilai 

sebesar 0,058 yang berarti jika 

variabel kepemimpinan 

transformasional mengalami   

kenaikan satu satuan variabel 

lingkungan kerja dan budaya 

organisasi diasumsikan tetap maka 

kinerja karyawan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,058. 

d. Koefisien regresi variabel budaya 

organisasi diperoleh nilai sebesar 

0,289 yang berarti bahwa jika 

variabel budaya organisasi 

mengalami kenaikan satu satuan 

variabel lingkungan kerja dan 

kepemimpinan transformasional 

diasumsikan tetap maka kinerja 

karyawan juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,289. 

 

 

4.3.2. Hasil Uji F (Uji Simultan) 

  Uji F atau dikenal dengan Uji 

Simultan bertujuan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh semua variabel 

bebas (independent) dalam hal ini 

lingkungan kerja, kepemimpinan 

transformasional dan budaya organisasi 

secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya (dependent). Adapun hasil Uji 

F dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel Anova di bawah ini. 
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Tabel 5.8 Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data 

diolah) 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

Fhitung yang diolah dengan 

menggunakan SPSS adalah sebesar 

39,244. Sementara itu nilai Ftabel yang 

dilihat pada Tabel Nilai-nilai Untuk 

Distribusi F adalah 2,810. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa 

nilai Fhitung = 39,244 > dari Ftabel = 

2,810. Ini berarti bahwa variabel 

independen yang terdiri dari lingkungan 

kerja, kepemimpinan transformasional 

dan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

CGV Blitz Grand Dadap City. 
 

4.3.3. Koefisien Determinasi 

Setelah variabel independen 

dinyatakan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di Supermarket 

Mahabharata Bogor, maka untuk melihat 

seberapa besar pengaruhnya dapat 

dilihat pada Tabel Model Summary hasil 

perhitungan dengan menggunakan 

Statistical Program for Social Science 

(SPSS), seperti terlihat di bawah ini. 

 

 

 

 

Tabel 5.8 Koefisien Determinasi 

 

  

 

 

 

Sumber: Hasil penelitian, 2017 (Data diolah) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Square adalah 0,701 atau 

70,1%. Ini berarti bahwa variabel 

independen berupa lingkungan kerja, 

kepemimpinan transformasional dan 

budaya organisasi secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen 

kinerja karyawan CGV Blitz Grand 

Dadap City sebesar 70,1% sedangkan 

sisanya sebesar 29,9% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini, misalnya gaji, 

lokasi, insentif, dan lain sebagainya. 

 

4.3.4. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

     Langkah terakhir yang harus 

dilakukan adalah melakukan Uji t atau 

yang lebih dikenal dengan nama Uji 

Parsial. Jika Uji F bertujuan untuk 

melihat pengaruh secara bersama-sama, 

maka Uji t ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependennya secara parsial atau 

sendiri-sendiri. Jadi dalam penelitian ini 

akan dilihat bagaimana pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan, pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja 

karyawan serta pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan 

yang ada di CGV Blitz Grand Dadap 

City. 
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 Hasil Uji t penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel Coefficients 4.12 di 

atas yaitu dengan melihat nilai t maupun 

sig.-nya. Guna lebih jelasnya dapat 

dilihat pada salinan tabel di bawah ini. 

Tabel 5.9 Hasil Uji t (Uji Parsial) 

 

 

 

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 2,012. 

Dengan membandingkan thitung dan 

ttabel maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Secara parsial lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

terhadap kinerja karyawan CGV Blitz 

Grand Dadap City karenat hitung 

(0,438)<ttabel (0,279) serta nilai 

signifikansinya di bawah 0,05. 

b. Secara parsial kepemimpinan 

transformasional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

CGV Blitz Grand Dadap City karena 

thitung (0,058) > ttabel (0,279) serta 

nilai signifikansinya di atas 0,05. 

c. Secara parsial budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan CGV Blitz Grand 

Dadap City karena thitung (0,289) > 

ttabel (0,289) serta nilai 

signifikansinya di bawah 0,05. 
 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dan 

evaluasi data yang telah dilakukan 

terhadap variabel-variabel dalam 

penelitian ini, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan dan saran sebagai 

berikut : 

 

5.1. Simpulan 

 

Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta 

hasil analisis dan interpretasi data yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Secara simultan lingkungan kerja, 

dan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan di CGV Blitz Grand 

Dadap City sedangkan variabel 

kepemimpinan transformasional 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan CGV 

Blitz Grand Dadap City. 

2. Secara parsial lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawandi CGV Blitz 

Grand DadapCity. 

3. Secara parsial kepemimpinan 

transformasional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan di CGV Blitz Grand 

Dadap City dan dipengaruhi oleh 

faktor lain diantaranya kompensasi, 

iklim, dan kebijakan organisasi. 

4. Secara parsial budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di CGV Blitz 

Grand Dadap City. 

Lingkungan Kerja 5,324 > 2,012 0 < 0,05
Berpengaruh 

signifikan

Kepemimpinan Tidak Berpengaruh

Transformasional danTidak Signifikan

Berpengaruh

Signifikan

Budaya Organisasi 2,774 > 2,012 0,008 < 0,05

0,718 < 2,012 0,477 > 0,05
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5.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, 

maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Pimpinan CGV Blitz Grand Dadap 

City diharapkan memperhatikan 

kesejahteraan karyawan misalnya 

proses klaim kesehatan lebih cepat 

diproses oleh manajemen, 

perusahaan sebaiknya lebih sering 

menyelenggarakan acara gatering 

perusahaan. 

2. Perusahaan harus memperhatikan 

safety di lingkungan kerja 

misalnya keamanan kerja, alat-alat 

pemadam kebakaran, dan 

sosialisasi bahaya gempa. 

3. Pimpinan perusahaan harus 

memperhatikan fasilitas berupa 

tempat sampah, wifi, kursi yang 

nyaman untuk menunggu sebelum 

pemutaran film dimulai. 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adam,A.(2009). Pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi, dan 

Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. KAI 

DAOP 1 Jakarta, Depok. 

 

Aditya, R. R (2010). .Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasional, Motivasi dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan PT Sinar Santosa 

Perkasa Banjarnegara, Semarang. 

 

Badeni (2013). Kepemimpinan dan 

Perilaku Organisasi. CV Alfabeta, 

Bandung.  2013 

 

Bangun, W  (2012). Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Erlangga. 

Bandung 

 

Dinanti, S. (2012). Analisis Pengaruh 

Budaya Organisasi Dan 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan DKI Jakarta. Depok. 

2012 

 

Fahmi, I (2013). Perilaku Organisasi. 

CV Alfabeta. Bandung.  

 

Rahmi, S (2014). Kepemimpinan 

Transformasional dan Budaya 

Organisasi. Mitra Wacana Media. 

Jakarta . 

 

Sedarmayanti (2011) .Tata Kerja dan 

Produktifvitas Kerja. CV Mandar 

Maju. Bandung. 

 
Sembiring (2012). Budaya Organisasi.  

Bumi Aksara. Jakarta,  

 
Situmorang, S. H., D. M. J. 

Dalimunthe., I. Muda., M. Lufti. 

(2008) Analisis Data Penelitian 

(Program SPSS). USU Press. 

Medan.  

 
Sugiyono (2014).  Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.  

Penerbit Alfabeta. Bandung . 

 
Umam, K (2012). Perilaku Organisasi.  

CV Pustaka Setia. Bandung  

 
Uranadjan (2013). Metode Penelitian 

Kuantitatif. PenerbitUniversitas 

Atma Jaya. Jakarta. 2013 

 
Wibowo (2015). Perilaku Dalam 

Organisasi. PT Raja Grafindo 

persada. Jakarta . 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 81 
 

 

PENGARUH DISIPLIN KERJA, PELATIHAN KERJA, DAN 

BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA  

KARYAWAN LEMBAGA PELATIHAN  

KERJA UT SCHOOL 

1 Bambang Suntoro dan 2 Muhamad Rheza Ariyanto 

¹ Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

² Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

 

ABSTRAK 

 

Tercapainya suatu pendidikan tidak hanya tergantung dengan peralatan modern, sarana 

dan prasarana yang lengkap tetapi faktor utama adalah tergantung dengan manusia yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk meningkatkan kinerja karyawan ada beberapa 

cara misalnya dengan memperhatikan kedisiplinan kerja, pelatihan karyawan yang layak, 

dan budaya organisasi perusahaan yang baik, supaya karyawan lebih bersemangat 

meningkatkan kinerja nya tersebut. 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 menggunakan teknik pengambilan 

sampel berupa sempel jenuh. Adapun sampel tersebut berjumlah 37 responden, dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 

63,8% faktor-faktor kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh Disiplin Kerja, Pelatihan 

Kerja dan Budaya Organisasi sedangkan sisanya 36,1% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel Disiplin Kerja, Pelatihan Kerja dan Budaya Organisasi secara serempak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Pelatihan Kerja 

UT School dengan hasil analisis yaitu nilai Fhitung = 19,355 > dari Ftabel = 2,880. Hasil 

uji t menunjukkan bahwa variabel Disiplin Kerja menunjukkan hasil analisis thitung¬ 

(4,319) dan variabel Pelatihan Kerja menunjukkan hasil analisis thitung (2,927) dimana 

ttabel (2,034) maka secara parsial kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Pelatihan Kerja UT School. Adapun 

variabel Budaya Organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Lembaga Pelatihan Kerja UT School. dengan nilai hasil analisis thitung¬ 

(0,239). Variabel yang dominan mempengaruhi Kinerja Karyawan Lembaga Pelatihan 

Kerja UT School adalah Disiplin Kerja. 
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ABSTRACT 

 

The attainment of an education does not only depend on modern equipment, facilities and 

complete infrastructure, but the main factor is dependent on the people who carry out the 

work. There are several ways to improve employee performance, for example by paying 

attention to work discipline, proper employee training, and a good corporate 

organizational culture, so that employees are more enthusiastic about improving their 

performance.This type of research is explanatory research with the research method of 

collecting data using a questionnaire. The data analysis model used is multiple linear 

regression analysis. Sample selection is done by using a sampling technique in the form 

of a saturated sample. The sample consisted of 37 respondents, using multiple linear 

regression analysis.The results of the regression test showed that 63.8% of employee 

performance factors could be explained by Work Discipline, Job Training and 

Organizational Culture while the remaining 36.1% was explained by other factors not 

examined in this study. While the results of the F test show that simultaneously the 

variables of Work Discipline, Job Training and Organizational Culture simultaneously 

have a positive and significant effect on the Employee Performance of the UT School 

Work Training Institute with the results of the analysis that the value of Fcount = 19.355> 

from Ftable = 2.880. T test results show that the Work Discipline variable shows the 

results of the analysis tcount ¬ (4,319) and the Job Training variable shows the results 

of the tcount analysis (2,927) where ttable (2,034) then partially both of these variables 

have a positive and significant effect on Employee Performance at the UT School . The 

organizational culture variable does not have a positive and significant effect on the 

Employee Performance of the UT School Job Training Institute. with the value of the 

analysis result tcount ¬ (0.239). The dominant variable affecting the Employee 

Performance of the UT School Work Training Institute is Work Discipline. 
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PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia 

pada umumnya diterapkan untuk 

memperoleh tingkat perkembangan 

karyawan, hubungan kerja yang serasi 

diantara para karyawan, 

mempersatukan sumber daya manusia 

serta kerja sama antar karyawan 

sehinga dapat meningkatkan tingkat 

kinerja karyawan yang lebih baik. Di 

dalam organisasi, manusia merupakan 

salah satu unsur yang terpenting, 

meskipun berbagai faktor yang tekah 

dibutuhkan itu telah tersedia, tanpa 

adanya manusia organisasi tidak akan 

berjalan. Karena manusia merupakan 

penggerak dan penentu jalannya 

organisasi dan hendaknya organisasi 

memberikan arahan yang positif demi 

tercapainya tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien.  

Kinerja karyawan yang tinggi 

sangat diharapkan oleh suatu 

organisasi. Semakin banyak karyawan 

yang mempunyai kinerja yang tinggi 

maka produktivitas suatu organisasi 

secara keseluruhan akan meningkat 

serta dapat bertahan dalam persaingan 

global. Dalam manajemen sumber 

daya manusia terdapat faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan kinerja yang 

optimal diantaranya disiplin kerja, 

pelatihan kerja dan budaya organisasi.  

Dalam menghasilkan kinerja yang 

optimal dibutuhkan disiplin kerja agar 

tujuan organisasi dapat tercapai. 

Disiplin adalah sebuah proses yang 

digunakan untuk menghadapi 

permasalahan kinerja, masalah ini 

melibatkan manajer dalam 

mengidentifikasi dan 

mengkomunikasikan masalah-masalah 

kinerja kepada karyawan.  

Disiplin juga merupakan sarana 

untuk melatih kepribadian karyawan 

agar senantiasa menunjukkan sikap, 

perilaku dan sikap kehidupan yang baik 

tentunya. Kinerja yang disiplin ini tidak 

terbentuk dalam waktu yang singkat 

diperlukan proses latihan secara terus 

menerus hingga menjadi pembiasaan diri. 

Latihan tersebut juga bukan hanya 

dilakukan oleh satu pribadi melainkan 

dilakukan secara bersama antar para 

karyawan, pemimpin dan seluruh personil 

yang ada dalam organisasi tersebut. Tidak 

hanya disiplin kerja saja yang bisa 

meningkatkan kinerja karyawan tetapi 

pelatihan kerja juga berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

Pelatihan kerja adalah aspek lain yang 

dibutuhkan untuk membuat kinerja 

karyawan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Karena dengan adanya pelatihan kerja 

suatu organisasi dapat mengetahui masing-

masing kompetensi yang dimiliki para 

karyawan, dalam penempatan area kerja 

dapat sesuai dengan bidang kompetensinya. 

Secara umum pelatihan kerja adalah 

keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, 

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja 

pada tingkat keterampilan dan keahlian 

tertentu sesuai dengan jenjang dan 

kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

Pelatihan kerja juga merupakan salah satu 

jalur untuk meningkatkan kualitas serta 

mengembangkan karier tenaga kerja. 

Budaya organisasi menjadi salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi individu dan 

kinerja perusahaan, terutama dalam 

lingkungan yang bersaing. Tantangan baru 

yang di hadapi organisasi mendorong 

diciptakannya budaya baru yang dapat 

diterapkan dalam lingkungan persaingan 

yang tinggi dengan untuk melakukan suatu 

perbaikan kinerja secara terus menerus dan 

menyeluruh. Budaya organisasi menembus 

kehidupan organisasi dalam berbagai cara 

untuk mempengaruhi setiap aspek 

organisasi.  

Budaya organisasi mencerminkan 

sifat-sifat dan ciri-ciri yang dirasa serta 
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terdapat dalam lingkungan kerja yang 

timbul karena kegiatan  organisasi 

yang dilakukan secara sadar ataupun 

tidak, dengan demikian secara tidak 

langsung sangat berpengaruh pada 

perilaku serta kepribadian organisasi. 

Maka dari itu budaya INSANI dalam 

organisasi UT School adalah sebagai 

salah satu faktor pendukung tercapai 

atau tidaknya kinerja karyawan 

organisasi ini. 

Dengan demikian, berbagai upaya 

untuk mempersiapkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul dan  

kompetitif salah satunya melalui 

satuan program share service YKBUT. 

Selain itu untuk menciptakan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang unggul dan 

kompetitif terdapat banyak faktor 

pendukung diantaranya yaitu 

tersedianya tenaga kerja yang 

mempunyai kompetensi sesuai dengan 

bidangnya, kurikulum yang sesuai 

dengan tuntunan zaman, manajemen 

organisasi yang kuat, lingkungan yang 

mendukung, dan pendanaan yang 

cukup. Meski berbagai cara telah 

dilakukan untuk meningkatkan dan 

mempersiapkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) masih ditemukan 

adanya karyawan yang kurang disiplin 

dalam hal kehadiran, kurang sesuainya 

dengan jadwal yang di tentukan dalam 

hal penyelesaian pekerjaan dan masih 

banyak pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan kompetensinya. Hal diatas 

tersebut merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja para karyawan. 

Berikut adalah tabel kehadiran 

karyawan pada lembaga pelatihan 

kerja UT School. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka pembatasan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai  

berikut : 

1. Apakah secara simultan disiplin kerja, 

pelatihan kerja, dan budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan lembaga pelatihan kerja UT 

School? 

2. Apakah secara parsial disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan lembaga pelatihan kerja UT 

School? 

3. Apakah secara parsial pelatihan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan lembaga pelatihan kerja UT 

School? 

4. Apakah secara parsial budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan lembaga pelatihan kerja UT 

School? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas 

maka penelitian mempunyai beberapa 

tujuan. yang dapat penulis sampaikan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan disiplin kerja, pelatihan kerja, 

dan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

lembaga pelatihan kerja UT School? 

2. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan lembaga 

pelatihan kerja UT School? 

3. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

pelatihan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan lembaga 

pelatihan kerja UT School? 

4. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

lembaga pelatihan kerja UT School? 

 

 

 

 

 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 85 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) adalah suatu proses 

menangani berbagai masalah pada 

ruang lingkup karyawan, pegawai, 

buruh, manajer dan tenaga kerja 

lainnya untuk dapat menunjang 

aktivitas organisasi atau perusahaan 

demi mencapai tujuan yang telah  

ditentukan. Oleh karena itu manajer 

harus menjamin bahwa perusahaan 

atau suatu organisasi memiliki tenaga 

kerja yang tepat di tempat yang tepat 

dan pada saat yang tepat, yang 

memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang akan  

menolong perusahaan tersebut 

mencapai sarana-sarana secara 

keseluruhan secara efektif dan efisien 

Muah & Masram (2017:2). 

Kekuatan sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi 

semakin disadari keberadaannya 

sehingga manusia dipandang sebagai 

aset terpenting dari berbagai sumber 

daya dalam organisasi. Kuatnya posisi 

manusia dalam organisasi melebihi 

sumber daya lainnya seperti material, 

metode, uang, mesin, pasar. Sehingga 

mendorong para ahli memberi 

sumbangan teori tentang manajemen 

sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya 

manusia juga merupakan kegiatan 

perencanaan,pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan, serta 

penggunaan SDM untuk mencapai 

tujuan baik secara individu maupun 

organisasi menurut Sutrisno (2017:6). 

Setiap aktivitas MSDM membutuhkan 

pemikiran dan pemahaman tentang  

apa yang akan berhasil dengan baik dan apa 

yang tidak. Dalam sebuah lingkungan 

dimana tantangan angkatan kerja terus 

berubah, hukum berubah, dan kebutuhan- 

kebutuhan dari pemberi kerja juga berubah, 

maka MSDM harus terus berubah dan 

berkembang. 

2.1.2. Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Sungodimedjo dalam Sutrisno 

(2017:86) disiplin adalah sikap kesediaan 

dalam kerelaan seseorang untuk mematuhi 

dan menaati norma- norma peraturan yang 

berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan 

yang baik akan mempercepat tujuan 

perusahaan, sedangkan disiplin yang 

merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat tujuan perusahaan. Menurut 

Siagian dalam Sutrisno (2017:86) disiplin 

berarti tindakan yang diambil dengan 

penyediaan untuk mengoreksi prilaku dan 

sikap yang salah pada sementara karyawan. 

Disiplin yang baik akan tercermin pada 

suasana yaitu: 
a. Tinggi nya rasa keperdulian kepedulian 

karyawan terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 
b. Tinggi nya semangat dan gairah kerja 

dan inisiatif para karyawan dalam 

melakukan pekerjaan. 
c. Besarnya rasa tanggung jawab para 

karyawan untuk melaksanakan tugas 

dengan baik. 
d. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa 

solidaritas yang tinggi di kalangan 

karyawan. 
e. Meningkatnya efisiensi dan 

produktifitas kerja para karyawan. 
Menurut Terry dalam Sutrisno 

(2017:87) disiplin merupakan alat 

penggerak karyawan. Agar para pekerja 

dapat berjalan dengan lancar, maka harus 

diusahakan agar ada disiplin yang baik. 

Terry kurang setuju jika disiplin hanya 

dihubungkan dengan hal-hal yang kurang 
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menyenangkan (hukuman), karena 

sebenarnya hukuman merupakan alat 

penting untuk menegakan disiplin. 

Bagi Beach dalam Sutrisno 

(2017:87) disiplin mempunyai dua 

pengertian. Arti yang pertama, 

melibatkan belajar atau mencetak 

sesuatu dengan menerapkan imbalan 

atau hukuman. Arti kedua lebih 

sempit lagi yaitu disiplin ini hanya 

tertalian dengan tindakan hukuman 

terhadap pelaku kesalahan. Sedangkan 

menurut Davis dalam Mangkunegara 

(2015:129) disiplin kerja dapat di 

artikan sebagai pelaksana manajemen 

untuk memperteguh pedoman-

pedoman organisasi. 

2. Macam-Macam Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2017:129 

130) ada 2 bentuk disiplin kerja, yaitu: 

a. Disiplin Preventif 

Suatu upaya untuk menggerakkan 

pegawai mengikuti dan mematuhi 

pedoman kerja, aturan-aturan yang 

telah digariskan oleh perusahaan. 

Tujuan dasarnya adalah 

menggerakkan pegawai berdisiplin 

diri. Dengan cara preventif, 

pegawai dapat memelihara dirinya 

terhadap peraturan-peraturan 

perusahaan. 

b. Disiplin Korektif 

Suatu upaya menggerakkan 

pegawai dalam menyatukan suatu 

peraturan dan mengarahkan untuk 

tetap mematuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku pada 

perusahaan. Pada disiplin korektif, 

pegawai yang melanggar disiplin 

perlu diberikan sanksi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Tujuan  pemberian sanksi adalah 

untuk memperbaiki pegawai pelanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku, dan 

memberikan pelajaran kepada 

pelanggar. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Disiplin Kerja 

Asumsi bahwa pemimpin punya 

mempunyai pengaruh langsung atas sikap 

yang di peroleh karyawan. Kebiasaan itu di 

tentukan oleh pimpinan, baik dengan iklim 

atau suasana kepemimpinan maupun 

melalui contoh pribadi. Karena itu untuk 

mendapat disiplin yang baik, maka 

pemimpin harus memberikan 

kepemimpinan yang baik juga. Menurut 

Singodimedjo dalam Sutrisno (2017:89-92), 

faktor yang memengaruhi disiplin pegawai 

adalah : 
1. Besar kecilnya pemberian 

kompensasi Para karyawan akan 

mematuhi segala peraturan yang 

berlaku, bila ia merasa mendapat 

jaminan balas jasa yang setimpal 

dengan jerih payahnya yang telah 

dikontribusikan bagi perusahaan. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan 

dalam perusahaan Para bawahan 

akan selalu meniru yang dilihatnya 

setiap hari. Apa pun yang dibuat 

pimpinannya. Oleh sebab itu, bila 

seorang pemimpin menginginkan 

tegaknya disiplin dalam 

perusahaan, maka ia harus lebih 

dulu mempraktikkan, supaya dapat 

diikuti dengan baik oleh para 

karyawan lainnya. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang 

dapat dijadikan pegangan 

pembinaan disiplin tidak akan dapat 

terlaksana dalam perusahaan, bila 

tidak ada aturan tertulis yang pasti 

untuk dapat dijadikan pegangan 

bersama. 
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4. Keberanian pimpinan dalam 

mengambil tindakan dengan 

adanya tindakan terhadap 

pelanggar disiplin, sesuai 

dengan sanksi yang ada, maka 

semua karyawan akan merasa 

terlindungi, dan dalam hatinya 

berjanji  tidak akan berbuat hal 

yang serupa. 

5. Ada tidaknya pengawasan 

pimpinan dalam setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh 

perusahaan perlu ada 

pengawasan, yang akan 

mengarahkan para karyawan 

agar dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan tepat dan 

sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada 

para karyawan pimpinan yang 

berhasil memberikan perhatian 

yang besar kepada karyawan 

akan dapat menciptakan 

disiplin kerja yang baik. 

Karena ia bukan hanya dekat 

dalam arti jarak fisik, juga 

mempunyai jarak dekat dalam 

artian jarak batin. Pimpinan 

demikian akan selalu dihormati 

dan dihargai oleh para 

karyawan sehingga akan 

berpengaruh besar kepada 

prestasi, semangat kerja, dan 

moral kerja karyawan. 

7. Diciptakan kebiasaan-

kebiasaan yang mendukung 

tegaknya disiplin. Kebiasaan-

kebiasaan positif itu antara lain: 

8. Saling menghormati, bila 

ketemu di lingkungan 

pekerjaan. 

9. Melontarkan pujian sesuai dengan 

tempat dan waktunya, sehingga para 

karyawan akan turut merasa bangga 

dengan pujian tersebut. 

Sering mengikutsertakan karyawan 

dalam pertemuan-pertemuan, apalagi 

pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan 

pekerjaan mereka. Memberi tahu jika ingin 

meninggalkan tempat kepada rekan sekerja, 

dengan menginformasikan ke mana dan 

untuk urusan apa, walaupun kepada 

bawahan sekalipun. 

4. Indikator-Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Zainal, et.al., (2015:444) 

disiplin kerja memiliki beberapa komponen 

indikator seperti: 

1. Kehadiran 

Hal ini menjadi indikator paling mendasar 

untuk mengukur kedisiplinan dan biasanya 

karyawan yang memiliki disiplin kerja 

rendah terbiasa untuk terlambat dalam 

bekerja. 

2. Ketaatan pada peraturan kerja Karyawan 

yang taat pada peraturan kerja tidak akan 

melalaikan prosedur kerja   dan  akan  

selalu mengikuti pedoman kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

3. Ketaatan pada standar kerja, hal ini dapat 

dilihat melalui besarnya tanggung jawab 

karyawan terhadap tugas yang 

diamanahkan kepadanya. 

4. Tingkat kewaspadaan tinggi, karyawan 

memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu 

berhati-hati, penuh perhitungan 

danketelitian dalam bekerja, serta selalu 

menggunakan sesuatu secara efektif dan 

efisien. 

5. Bekerja etis 

Beberapa karyawan mungkin 

melakukan tindakan yang tidak sopan ke 

pelanggan atau terlibat dalam tindakan 

yang tidak pantas. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk tindakan disipliner, 
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sehingga bekerja etis sebagai salah 

satu wujud dari disiplin kerja 

karyawan. 

 

5. Pelaksanaan Disiplin Kerja 

     Disiplin yang baik adalah disiplin 

diri. Kecenderungan orang normal 

adalah melakukan apa yang menjadi 

kewajiban dan menepati aturan 

permainan. Suatu waktu orang 

mengerti apa yang dibutuhkan dari 

mereka, dimana mereka diharapkan 

untuk selalu melakukan tugasnya 

secara efektif dan efisien dengan 

senang hati. Kini banyak yang 

mengetahui bahwa kemungkinan yang 

terdapat di balik disiplin adalah 

meningkatkan diri dari kemalasan 

Tohari dalam Sutrisno (2017:94). 

Menurut Singodimedjo dalam 

Sutrisno (2017:94) Organisasi atau 

perusahaan yang baik harus berupaya 

menciptakan peraturan atau tata tertib 

yang akan menjadi rambu-rambu yang 

harus dipenuhi oleh seluruh karyawan 

dalam organisasi. Peraturan-peraturan 

yang akan berkaitan dengan disiplin 

antara lain: 

a. Peraturan jam masuk, pulang dan 

jam istirahat. 

b. Peraturan dasar tentang berpakaian 

dan bertingkah laku dalam 

pekerjaan. 

c. Peraturan cara-cara melakukan 

pekerjaan dan berhubungan dengan 

unit kerja lain. 

d. Peraturan apa yang boleh dan apa 

yang tidak boleh dilakukan oleh para 

pegawai selama dalam organisasi 

dan sebagainya. 
Menurut Ranupandoyo & Masna 

dalam Sutrisno (2017:94) disiplin 

perlu untuk mengatur tindakan 

kelompok, dimana setiap anggota harus 

mengendalikan dorongan hatinya dan 

bekerja sama demi kebaikan bersama. 

Dengan kata lain mereka harus secara sadar 

tunduk pada aturan prilaku yang diadakan 

oleh kepemimpinan organisasi, yang 

ditunjukan pada tujuan yang dicapai. 

Dalam pelaksanaan disiplin kerja, 

peraturan dan ketetapan perusahaan 

hendaknya masuk akal dan bersikap adil 

bagi seluruh karyawan. Selain itu, 

hendaknya peraturan dikomunikasikan 

sehinga para karyawan tahu apa yang 

menjadi larangan dan apa yang tidak. 

6. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran 

Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2015:130) 

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran 

disiplin kerja dengan memberikan 

peringatan, harus segera, konsisten dan 

impersonal. 
a. Pemberian Peringatan 

Pegawai yang melanggar disiplin kerja 

harus diberikan peringatan pertama, 

kedua, dan ketiga. Tujuan memberikan 

peringatan adalah agar pegawai yang 

bersangkutan menyadari pelanggaran 

yang telah dilakukannya. Disamping itu 

pula surat peringatan bisa dijadikan 

bahan pertimbangan dalam memberikan 

penilaian bagi pegawai. 

b. Pemberian sanksi harus segera 

Pegawai yang melanggar disiplin harus 

segera diberikan sanksi yang sesuai 

dengan peraturan organisasi yang 

berlaku. Tujuannya agar pegawai 

memahami sanksi pelanggaran yang 

berlaku di perusahaan. Kelalaian 

pemberian sanksi akan memperlemah 

disiplin yang ada. Disamping itu 

memberi peluang pelanggar untuk 

mengabaikan disiplin perusahaan. 
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c. Pemberian sanksi harus konsisten  

Pemberian sanksi kepada pegawai 

yang tidak disiplin harus konsisten. 

Hal ini bertujuan agar pegawai sadar 

dan menghargai peraturan-

peraturan yang berlaku pada 

perusahaan. Ketidakkonsistenan 

pemberian sanksi dapat 

mengakibatkan pegawai merasakan 

adanya diskriminasi pegawai, 

rigannya sanksi dan pengabaian 

disiplin. 

d. Pemberian sanksi harus impersonal  

Pemberian sanksi pelanggaran 

disiplin harus tidak mebeda- 

bedakan pegawai, tua muda, pria 

wanita, tetap di berlakukan sama 

sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Tujuannya agar pegawai 

menyadari bahwa disiplin kerja 

yang berlaku untuk semua pegawai 

dengan sanksi pelanggaran yang 

sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di perusahaan. 

 

2.1.3. Pelatihan Kerja 

1. Pengertian Pelatihan 

Menurut Chan dalam Doni Juni 

Priansa (2016:175) menyatakan bahwa 

pelatihan merupakan pembelajaran 

yang disediakan dalam rangka 

meningkatkan kinerja terkait dengan 

pekerjaan saat ini. Terdapat dua 

implikasi dalam dalam pengertian 

tersebut. Pertama, kinerja saat ini perlu 

ditingkatkan ada kesenjangan antara 

pengetahuan dan kemampuan pegawai 

saat ini, dengan pengetahuan dan 

kemampuan yang di butuhkan saat ini. 

Kedua, pembelajaran bukan untuk 

memenuhi kebutuhan masa depan, 

namun untuk dimanfaatkan dengan 

segera. 

Menurut Caple dalam Doni Juni Priansa 

(2016:175) menyatakan bahwa pelatihan 

merupakan upaya yang sistematis dan 

terencana untuk mengubah atau 

mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap melalui pengalaman 

belajar dalam rangka meningkatkan 

efektivitas kinerja kegiatan atau berbagai 

kegiatan. Tujuan pelatihan dalam situasi 

kerja adalah memungkinkan seorang 

pegawai memperoleh kemampuan agar ia 

dapat melakukan tugas atau pekerjaan 

secara memadai dan menyadari potensi 

yang mereka miliki. 

Dengan posisi sebagai elemen penting 

dalam manajemen strategis, eksistensi 

pelatihan mendapat semacam nilai tambah 

khususnya berkenaan dengan persepsi 

manajer. Menurut Richardson dalam 

Sutrisno (2016:68) menyatakan 

perencanaan strategi yang melibatkan 

pelatihan meliputi berbagai komponen, 

yaitu: 
a. Menentukan tingkat skill karyawan saat 

ini. 
b. Meyeleksi tempat yang paling 

fleksibel dan menjadwalkan program. 
c. Memilih metode  pelatihan yang 

paling tepat. 
d. Mengumpulkan dan mengembangkan 

materi pelatihan. 
e. Mengevaluasi pelatihan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

pada dasarnya merupakan sebuah proses 

untuk meningkatkan kompetensi karyawan. 

Di samping itu, program pelatihan tidaklah 

memperhitungkan apakah perusahaan 

berskala besar atau kecil. Pelatihan juga 

bukan merupakan pemborosan mengingat 

hasil atau manfaatnya jauh lebih besar 

daripada biaya atau waktu yang harus 

disediakan. Pelatihan merupakan sarana 

ampuh mengatasi bisnis masa depan yang 

penuh dengan tantangan dan mengalami 

perubahan yang sedemikian cepat. 

Pelatihan efektif dapat dicapai dengan 

pemosisian program pelatihan secara utuh 

dalam kerangka perencanaan manajemen 
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strategis dan dilakukan tahapan-

tahapan yang teratur. 
2. Tujuan dan Manfaat Pelatihan 

  Program Pelatihan yang 

dilaksanakan oleh organisasi memiliki 

sejumlah tujuan dan manfaat. Menurut 

Sikula dalam Doni Juni Priansa 

(2016:176) menyatakan bahwa tujuan 

penelitian adalah : 

1. Produktifitas (Productivity). 

 Dengan pelatihan akan dapat 

meningkatkan kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, dan 

perubahan tingkah  laku. Hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas organisasi. 

2. Kualitas (Quality). 

 Peyelenggaraan pelatihan tidak 

hanya dapat memperbaiki kualitas 

pegawai namun diharapkan dapat 

memperkecil kemungkinan terjadi 

kesalahan dalam bekerja. Dengan 

demikian kualitas dari output yang 

dihasilkan akan tetap terjaga bahkan 

meningkat. 
3. Perencanaan Tenaga Kerja (Human 

Resource Planning). 
 Pelatihan akan memudahkan 

pegawai untuk mengisi kekosongan 

jabatan dalam suatu organisasi, 

sehingga perencanaan pegawai dapat 

dilakukan sebaik-baiknya. Dalam 

perencanaan sumber daya manusia 

salah satu diantaranya mengenai 

kualitas dan kuatintas dari pegawai 

yang direncanakan untuk memperoleh 

pegawai dengan kualitas yang sesuai 

dengan yang diarahkan. 
4. Moral (Morale). 

 Diharapkan dengan adanya 

pelatihan akan meningkatkan prestasi 

kerja dari pegawai sehingga akan dapat 

menimbulkan peningkatan upah 

pegawai. Hal tersebut akan dapat 

meningkatkan moril kerja pegawai 

untuk lebih bertanggung jawab 

terhadap tugasnya. 

5. Kompetensi Tidak Langsung (Indirect 

Compesation). 

Pemberian kesempatan pada pegawai untuk 

mengikuti pelatihan dapat diartikan sebagai 

pemberian balas jasa atas prestasi yang 

telah dicapai pada waktu yang lalu, dimana 

dengan mengikuti program tersebut 

pegawai yang bersangkutan mempunyai 

kesempatan untuk lebih dapat 

megembangkan diri. 

6. Keselamatan & Kesehatan (Health and 

Safety). 

Merupakan langkah terbaik dalam 

rangka mencegah atau mengurangi 

terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu 

organisasi sehingga akan menciptakan 

suasana kerja yang tenang, aman dan 

adanya stabilitas pada sikap mental mereka.  

7. Pencegahan Kadaluarsa (Obsolescence 

Prevention). 

Pelatihan akan mendorang inisiatif dan 

kreatifitas pegawai, langkah ini diharapkan 

akan dapat mencegah pegawai dari sifat 

kadaluarsa. Artinya kemampuan yang 

dimiliki oleh pegawai dapat menyesuaikan 

diri dengan perkembangan teknologi. 

8. Perkembangan Pribadi (Personal 

Growth) 

Memberikan kesempatan bagi pegawai 

untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki pegawai 

termasuk meningkatkan perkembangan 

pribadinya. 

3. Jenis-Jenis Pelatihan 

 Pelatihan dapat dirancang untuk 

memenuhi sejumlah tujuan berbeda dan 

dapat diklarifikasikan ke dalam berbagai 

cara. Beberapa jenis pelatihan menurut 

Mathis dan Jackson dalam Doni Juni 

Priansa (2016:179) disajikan dalam tabel 

berikut ini. 
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4. Prinsip-Prinsip Pelatihan 

 Pelatihan dilaksanakan dengan 

berpedoman kepada sejumlah prinsip 

yang saling berkaitan. Mc Gehee 

dalam Doni Juni Priansa (2016:180) 

menyatakan bahwa prinsip-prinsip 

pelatihan adalah sebagai berikut: 
1. Materi yang diberikan secara 

sistematis dan berdasarkan kepada 

tahapan-tahapan; 
2. Tahapan-tahapan tersebut harus 

disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai; 
3. Pelatih/pengajar/pemateri harus 

mampu memotivasi dan 

menyebarkan respon yang 

berhubungan dengan serangkaian 

materi pelajaran; 
4. Adanya penguat (reinforcement) 

guna membangkitkan respon yang 

positif dari peserta; 
5. Menggunakan konsep pembentukan 

(shaping) prilaku; 
Sejumlah prinsip pelatihan lainnya 

yang perlu menjadi rujukan dalam 

program pelatihan yang dilakukan oleh 

organisasi adalah : 
1. Perbedaan Individual (Individual 

Difference). 

Pelatihan harus mampu memahami 

dengan baik perbedaan individual yang 

ada dan muncul dari dalam diri 

pegawai. Pelatihan yang diberikan 

harus mampu mengadopsi latar 

belakang pendidikan, pengalaman 

maupun keinginan pegawai sehingga 

hasil yang dicapai dari program 

pelatihan dapat optimal. 
2. Keterkaitan dengan Analisis Jabatan 

(Relation to Job Analysis). 
Spesifikasi jabatan biasanya 

menguraikan pendidikan yang harus 

dimiliki oleh calon pegawai untuk 

dapat melaksanakan tugas sehingga 

hasilnya lebih optimal. Oleh karena itu, 

bahan yang diajarkan dalam 

pendidikan harus berhubungan dengan 

apa yang dinyatakan dalam spesifikasi 

jabatan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. 
3. Motivasi (Motivation). 

Pegawai akan bekerja dengan sungguh-

sungguh jika ia memiliki motivasi. Imbalan 

yang memadai serta adanya kesempatan 

untuk mendapatkan promosi setelah 

mengikuti pelatihan biasanya menjadi 

motivator bagi pegawai untuk mengikuti 

pelatihan dengan baik. 
4. Partisipasi Aktif (Active Participation) 

Peserta pelatihan harus mampu untuk 

terlibat aktif dan menjadi bagian penting 

dalam proses pelatihan. Oleh karena itu 

pelatih harus terampil di dalam mendorong 

peserta pelatihan agar peserta pelatihan 

mampu terlibat secara aktif dalam proses 

pelatihan. 

5. Seleksi Peserta Pelatihan (Selection of 

Trains). 

 Seleksi kepada calon pegawai yang 

berhak untuk mengikuti pelatihan perlu 

dilakukan agar pelatihan lebih tepat sasaran 

serta menghindari kekosongan jabatan pada 

saat pelatihan diberikan. Untuk itu, 

organisasi perlu mempersiapkan seleksi 

untuk peserta pelatihan jauh-jauh hari 

sebelumnya. 

6. Pemilihan Pelatihan (Selection of 

Trainer). 

Tidak semua orang dapat menjadi pelatih 

yang baik. Pelatih memerlukan kualifikasi 

khusus yang berbeda dengan jabatan 

lainnya. Oleh karena itu, organisasi perlu 

menyediakan pelatih khusus yang tugasnya 

memang untuk memberikan pelatihan. 
7. Pelatihan Bagi Pelatih (Training of 

Trainer). 
Pelatih yang memberikan materi 

pelatihan hendaknya merupakan pelatih 

yang telah memiliki sertifikat khusus di 

bidang pelatihan atau pelatih yang memang 

sudah mengikuti kursus kepelatihan 

sehingga ia akan mampu memberikan 

pelatihan secara lebih optimal. 

8. Metode Pelatihan (Training  Method). 

Metode pelatihan harus sesuai dengan 

pelatihan yang diberikan serta peserta 
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pelatihan itu sendiri. Pelatihan untuk 

pegawai operasional lebih dominan 

dilakukan melalui pelatihan teknis 

sedangkan pelatihan manajerial lebih 

kepada pelatihan konsptual. 
9. Prinsip Pembelajaran (Principles of 

Learning). 
Orang akan lebih mudah menangkap 

pelajaran apabila didukung oleh 

pedoman tentang cara-cara belajar 

dengan cara efektif bagi para 

karyawan. Prinsip-prinsip ini adalah 

bahwa program bersifat partisipatif, 

relevan serta memberikan umpan balik  

mengenai kemajuan para peserta 

pelatihan. 

10. Level Jabatan (Job Level). 

Level Jabatan yang diemban oleh 

pegawai dalam organisasi akan 

menentukan kebutuhan pelatihan. 

Pegawai dengan posisi manajerial akan 

mendapatkan porsi pelatihan yang 

lebih di dominasi pada pengembangan 

kemampuan menejerial dan 

pengambilan keputusan, sedangkan 

pegawai di level operasional lebih 

banyak kepada keterampilan kerja. 

2.1.4. Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi 

Salah satu yang membedakan satu 

organisasi dengan organisasi lainnya 

adalah budaya yang diterapkan dalam 

menjalankan atau mencapai tujuannya. 

Akan tetapi hal-hal yang bersifat 

universal itu harus diterapkan di 

kondisi, situasi, waktu dan ruang yang 

tepat. Dengan kata lain, budaya 

organisasi ini harus disesuaikan dengan 

budaya lingkungan yang dianut dalam 

organisasi tersebut. Mangkunegara 

(2015:39) mengatakan bahwa budaya 

organisasi adalah seperangkat atau 

asumsi atau sistem keyakinan, nilai-

nilai norma yang dikembangkan dalam 

organisasi yang dijadikan pedoman tingkah 

laku bagi anggota-anggotanya untuk 

mengatasi masalah adaptasi eksternal dan 

integrasi internal. 

Menurut Robbins dalam Mulyadi 

(2015:95) budaya organisasi adalah “istilah 

yang dipakai untuk memuat rangkaian 

variabel-variabel perilaku yang mengacu 

kepada nilai-nilai, kepercayaan- 

kepercayaan, dan prinsip pokok yang 

berperan sebagai suatu dasar bagi sistem 

manajemen organisasi”. Adapun budaya 

organisasi atau budaya perusahaan bisa 

juga disebut sebagai seperangkat asumsi 

yang dibangun dan dianut bersama oleh 

organisasi sebagai moral dalam beradaptasi 

dengan lingkungan eksternal dan proses 

integrasi internal Poerwanto dalam Edison 

et, al, (2016:120). 

Dengan kata lain, budaya organisasi 

mampu menjadi identitas bagi organisasi 

itu sendiri. Jika bisa dikelola dengan baik, 

budaya organisasi akan membantu 

organisasi tersebut menjadi berkembang di 

tempat dan waktu yang tepat. Perbedaan 

atau adaptasi bisa diatasi melalui 

pendidikan dan pelatihan yang mampu 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap pekerja yang akan berdampak 

pada peningkatan kinerja karyawan. 

 

2. Fungsi Budaya Organisasi 

Fungsi budaya organisasi secara 

umum adalah untuk melakukan adaptasi 

tentang lingkungan luar maupun 

lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri. 

Budaya organisasi ini juga menjadikan 

perusahaan mempunyai ciri atau 

karakteristik tersendiri untuk 
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mempersiapkan karyawannya dalam 

menghadapi persaingan dalam 

industri. 

Menurut Tika dalam  Mulyadi 

(2015:119-120) menguraikan fungsi 

utama budaya organisasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebagai batas pembeda terhadap 

lingkungan, organisasi maupun 

kelompok lain. 

b. Sebagai perekat bagi pegawai dalam 

suatu organisasi. 

c. Mempromosikan stabilitas sistem 

sosial. 

d. Sebagai mekanisme kontrol dalam 

memadu dan membentuk sikap serta 

perilaku karyawan. 

e. Sebagai integrator. 

f. Membentuk perilaku bagi pegawai. 

g. Sebagai sarana untuk 

menyelesaikan masalah-masalah 

dalam organisasi. 

h. Sebagai acuan dalam

 menyusun perencanaan 

organisasi. 

i. Sebagai alat komunikasi. 

j. Sebagai penghambat berinovasi. 

3. Faktor-Faktor Penguat Budaya 

Organisasi 

    Faktor-faktor penguat budaya 

organisasi yaitu budaya yang nilai- 

nilainya baik formal maupun informal 

dianut secara bersama dan 

berpengaruh positif terhadap perilaku 

dan kinerja pimpinan dan anggota 

organisasi sehingga kuat dalam 

menghadapi tantangan eksternal dan 

internal organisasi (Mulyadi, 

2015:127). Luthans dalam Mulyadi 

(2015:127) juga menyebutkan faktor-

faktor utama yang menjadi penguat  

budaya organisasi, yaitu: 

a. Kebersamaan 

    Sejauh mana anggota organisasi 

mempunyai nilai-nilai inti yang dianut 

secara bersama. 

b. Intensitas 

    Derajat komitmen dari anggota- anggota 

organisasi kepada nilai-nilai inti budaya 

organisasi. 

Sathe mengemukakan pendapatnya dalam 

Mulyadi (2015:127) bahwa kekuatan 

budaya suatu organisasi dapat 

diidentifikasikan melalui tiga ciri berikut : 
a. Kekentalan budaya (thickness of 

culture), diukur melalui jumlah asumsi 

bersama; 
b. Tingkat kebersamaan (extent of 

sharing), lapisan demi lapisan dianut 

bersama 
c. Kejelasan peraturan (clarity of 

ordering); 

4. Karakteristik Budaya Organisasi 

    Ada beberapa ciri atau karakteristik 

yang bisa digunakan untuk mengukur 

suatu budaya organisasi di sebuah 

perusahaan, antara lain : 

Ada tujuh karakteristik utama budaya 

organisasi menurut O’Reily dan Jenh 

dalam Mulyadi (2015:121-122): 

a. Innovation and risk taking, yakni derajat 

sejauh mana pekerja didorong untuk 

inovatif dan berani mengambil risiko; 

b. Attention to detail, yakni derajat sejauh 

mana pekerja diharapkan menunjukkan 

presisi, analisis dan perhatian pada hal- 

hal detail; 

c. Outcome orientation, yakni sejauh mana 

pimpinan berfokus pada hasil bukan 

pada teknis dari proses yang  dipakai 

untuk menjadi hash; 

d. People orientation, yakni sejauh mana 

keputusan manajemen memperhatikan 

efek hasil-hasil pada orang dalam model 

perilaku di atas menjadi inti dari suatu 

budaya organisasi; 

e. Term orientation, yakni sejauh mana 

kegiatan kerja diorganisasikan atas dasar 

tim kerja daripada individu; 

f. Aggressiveness, yakni sejauh mana 

orang-orang bersifat agresif dan 

kompetitif bukan santai-santai, dan 

g. Stability, yakni sejauh mana aktivitas 
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organisasi menekankan 

pemeliharaan status quo, sebagai 

kontras dari pertumbuhan. 

    Sedangkan menurut Tampubolon 

dalam Mulyadi (2015:125) ada enam 

indikator yang juga merupakan 

karakteristik budaya organisasi : 
a. Inovatif memperhitungkan risiko 
b. Memberi perhatian pada setiap 

masalah secara detail. 
c. Berorientasi terhadap hasil yang 

akan dicapai. 
d. Berorientasi kepada semua 

kepentingan pegawai. 
e. Agresif dalam bekerja. 
f. Mempertahankan dan menjaga 

stabilitas kerja 

2.1.5. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Suatu organisasi atau perusahaan 

dapat dilihat baik buruknya dari 

peningkatan kerja para karyawannya. 

Pada dasarnya, kinerja karyawan 

termasuk ke dalam hal individual 

setiap karyawan. Karena setiap 

individu mempunyai tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda. 

Tetapi kinerja karyawan adalah salah 

satu tolak ukur keberhasilan 

perusahaan dalam menjalankan 

usahanya. 

Kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya 

Muah & Masram (2017:138). 

Amstron dan Baron dalam Fahmi 

(2016:137) mengatakan bahwa, 

kinerja merupakan hasil pekerjaan 

yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi. Kinerja pada dasarnya adalah 

apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh karyawan dalam pekerjaannya Mathis 

& Jackson dalam Priansa (2016:269). 

Dapat disimpulkan bahwa penilaian 

prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian 

yang dilakukan secara sistematis untuk 

mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan 

kinerja organisasi. Di samping itu, juga 

untuk menentukan pelatihan kerja secara 

tepat, memberikan tanggapan yang lebih 

baik di masa mendatang dan sebagai dasar 

untuk menentukan kebijakan dalam hal 

promosi jabatan dan penentuan imbalan. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kinerja 

a.  Efektivitas dan efisiensi 

    Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa 

dicapai, kita boleh mengatakan bahwa 

kegiatan tersebut efektif tetapi apabila 

akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan 

menilai yang penting dari hasil yang 

dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan 

walaupun efektif dinamakan tidak efisien. 
b. Otoritas (wewenang) 

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu 

komunikasi atau perintah dalam suatu 

organisasi formal yang dimiliki seorang 

anggota organisasi kepada anggota yang 

lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja 

sesuai dengan kontribusinya. 
c. Disiplin 

Disiplin karyawan adalah kegiatan 

karyawan yang bersangkutan dalam 

menghormati perjanjian kerja dengan 

organisasi di mana dia bekerja. 
d. Inisiatif 

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya 

pikir dan kreativitas dalam membentuk ide 

untuk merencanakan sesuatu yang 

berkaitan dengan tujuan organisasi. 

3. Indikator-Indikator Kinerja Karyawan  

Mangkunegara (2015:75) mengemukakan 

bahwa ada beberapa faktor kinerja, yaitu: 
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a. Kualitas 

    Kualitas kerja adalah seberapa baik 

seorang karyawan mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan. 

b. Kuantitas 

    Kuantitas adalah seberapa lama 

seorang karyawan bekerja dalam 

satu harinya. Kuantitas kerja ini 

dapat dilihat dari kecepatan kerja 

setiap karyawan itu masing-

masing. 

c. Pelaksanaan Tugas 

Pelaksanaan tugas adalah seberapa 

jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau 

tidak ada kesalahan. 

d. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap 

pekerjaan adalah kesadaran akan 

kewajiban karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan perusahaan. 

 

 

4. Penilaian Kinerja 

      Penilaian kinerja merupakan suatu 

alat manajemen yang digunakan untuk 

menilai pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penilaian kinerja dilakukan untuk 

memberikan penilaian terhadap hasil 

kerja atau prestasi kerja yang 

diperoleh organisasi, tim atau 

individu. Penilaian kinerja akan 

memberikan umpan balik terhadap 

tujuan dan sasaran kinerja, 

perencanaan dan proses pelaksanaan 

kinerja.  

 Menurut Amstrong dalam 

Edison, et, al,. (2016:196-197) 

penilaian kinerja dapat didefinisikan 

sebagai penilaian formal dan penilaian 

individu yang dilakukan oleh 

pimpinan mereka. Biasanya melalui 

sebuah pertemuan kajian tahunan. 

Sedangkan dalam manajemen kinerja, 

ada proses yang berkesinambungan dan 

lebih luas, lebih menyeluruh, serta lebih 

alami karena manajemen yang 

menjelaskan harapan bersama. 

 Greenberg dan Baron dalam Sumual 

(2017:64) menjelaskan bahwa penilaian 

kinerja dapat dipergunakan untuk sejumlah 

kepentingan organisasi. Manajemen 

menggunakan evaluasi untuk mengambil 

keputusan tentang sumber daya manusia. 

Penilaian memberikan masukan untuk 

kepentingan penting seperti promosi, 

mutasi, dan pemberhentian. 

 Suatu perusahaan atau organisasi 

melakukan penilaian kinerja didasarkan 

pada beberapa alasan, yaitu : 
a. Manajemen perlu mengetahui 

kemampuan karyawan dalam menjalan 

tugasnya. 
b. Manajemen perlu memastikan bahwa 

karyawan telah bekerja dengan benar 

sesuai dengan tujuan perusahaan. 
c. Manajemen memberi sinyal kepada 

karyawan bahwa setiap proses atau hasil 

yang dicapai akan dinilai dan dihargai 

sesuai kontribusi dan prestasi yang 

dicapai. 

5. Manfaat Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja tak hanya memberikan 

manfaat kepada individu karyawan saja, 

tetapi perusahaan atau organisasi juga 

diuntungkan dengan dilaksanakannya 

penilaian  kerja tersebut. Menurut Mulyadi 

dalam Fahmi (2016:152), ada beberapa 

manfaat yang didapatkan oleh perusahaan, 

yaitu: 
a. Mengelola operasi organisasi secara 

efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 
b. Membantu pengambilan keputusan yang 

bersangkutan dengan karyawan, seperti 

promosi, transfer dan pemberhentian. 
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan 

dan pengembangan karyawan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan karyawan. 
d. Menyediakan umpan balik bagi 

karyawan mengenai bagaimana atasan 
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mereka menilai kinerja mereka. 
e. Menyediakan suatu dasar bagi 

distribusi penghargaan. 
 Jadi sistem penilaian kinerja ini 

dapat mendorong motivasi karyawan 

untuk bekerja secara maksimal dan 

berprestasi. Di samping itu juga bisa 

membantu manajemen dalam 

mengambil keputusan, misalnya 

pemberian penghargaan, kompensasi, 

dan juga promosi.
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2.2. Kerangka Konseptual 

 Di bawah ini adalah gambaran 

kerangka konseptual yang digunakan 

dalam penelitian ini. 
 

 

 

 
 
 
 

2.3. Hipotesis 

      Sesuai dengan deskripsi teoritis serta 

kerangka pemikiran yang telah penulis 

sampaikan di atas, maka hipotesis 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho : βi = 0, Berarti secara simultan 

disiplin kerja,  pelatihan kerja, dan 

budaya organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan lembaga 

pelatihan kerja UT School. 

Ha : βi ≠ 0, Berarti secara simultan 

disiplin kerja,  pelatihan kerja, dan 

budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan lembaga 

pelatihan kerja UT School. 

2. Hipotesis 2 

Ho : β1 = 0, Berarti secara parsial 

disiplin kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan lembaga 

pelatihan kerja UT School. 

Ha : β1 ≠ 0, Berarti secara parsial 

disiplin kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan lembaga pelatihan 

kerja UT School. 

3. Hipotesis 3 

Ho : β2 = 0, Berarti   secara parsial 

pelatihan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan lembaga 

pelatihan kerja UT School. 

Ha : β2 ≠ 0, Berarti secara parsial 

pelatihan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan lembaga pelatihan 

kerja UT School. 

4. Hipotesis 4 

Ho : β3 = 0,       Berarti          secara 

parsial budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan lembaga pelatihan kerja 

UT School. 

Ha : β3 ≠ 0,        Berarti            

secara parsial budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan lembaga pelatihan kerja 

UT School. 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di 

lembaga pelatihan kerja UT School pada 

bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 

2020, sesuai dengan jadwal penelitian 

yang tertera pada tabel dibawah ini. 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuantitatif penelitian. Karena 

metode ini sudah cukup lama digunakan 

sehingga sudah mentradisi sebagai metode 

untuk penelitian. 

3.3. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi dalam Sugiyono (2016:80) 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 
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ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu. Populasi pada penelitian ini adalah 

karyawan dari lembaga pelatihan kerja UT 

School yang berjumlah 37 orang. Maka 

peneliti menggunakan angka 37 sebagai 

populasi penelitian. 

2. Sampel  

 Sampel adalah sebagian dari populasi 

yang diteliti. Hal ini berarti bahwa sampel 

mewakili populasi. Dalam penelitian ini 

guna mendapatkan sampel yang 

representative yaitu dapat mewakili  

populasi penelitian diatas, maka penulis 

akan menggunakan teknik pengambilan 

sampel berupa sempel jenuh. Menurut 

sugiyono (2016:85) sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan 

bila jumlah populasi relative kecil, kurang 

dari 30 orang atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan 

yang sangat kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel. Dalam 

penelitian ini maka sampel yang 

digunakan berjumlah 37 sampel karyawan 

atau bisa dikatakan seluruh karyawan yang 

ada pada lembaga pelatihan kerja UT  

School tersebut. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan beberapa cara dalam sugiyono 

(2016:137) menyatakan bahwa bila di 

lihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer, dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari 

segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan interview (wawancara), 

kuesioner (angket), observasi 

(pengamatan), dan gabungan ketiganya. 

Pada penelitian ini penulis akan 

menggunakan teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Dimana 

pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu 

langkah untuk menentukan suatu 

penelitian, yang bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah maupun 

hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Data yang sudah 

dikumpulkan akan diolah kemudian di 

ambil kesimpulan sesuai dengan jenis uji 

yang akan digunakan nantinya. Dari 

kesimpulan itulah nantinya dapat 

diketahui apakah antara variabel 

independen dengan variabel dependen 

memiliki pengaruh dalam penelitian ini. 

 

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 

heteroskedas- tisitas, serta uji hipotesis 

yang meliputi hasil regresi, uji simultan, 

koefisien determinasi, uji parsial serta 

pengaruh dominan. 
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4.1.1.  Hasil 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. 

1. Uji Validitas 
 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas  

Variabel Disiplin Kerja 
 

NO INDIKATOR rhitung 
SIMPU 

LAN 
KETERANGAN 

1 Kehadiran 1 
0,692 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

2 Kehadiran 2 
0,352 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

3 Kehadiran 3 
0,466 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

4 Ketaatan pada peraturan 

kerja 1 
0,559 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

5 Ketaatan pada peraturan 

kerja 2 
0,405 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

6 Ketaatan pada peraturan 

kerja 3 
0,382 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

7 Ketaatan pada standar 

kerja 1 
0,459 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

8 Ketaatan pada standar 

kerja 2 
0,462 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

9 Ketaatan pada standar 

kerja 3 
0,387 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

10 Tingkat kewaspadaan 

tinggi 1 
0,551 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

11 Tingkat kewaspadaan 

tinggi 2 
0,580 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

12 Tingkat kewaspadaan 

tinggi 3 
0,704 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

13 Bekerja etis 1 
0,559 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

14 Bekerja etis 2 
0,344 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

15 Bekerja etis 3 
0,540 Valid Karena nilai 

rhitung>0,3 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai rhitung yang disajikan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai 

rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pertanyaan tentang variabel 

disiplin kerja tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

 

 

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas  

Variabel Pelatihan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai rhitung yang disajikan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai 

rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pertanyaan tentang variabel 

disiplin kerja tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel 

Budaya Organisasi 
 

NO INDIKATOR rhitung SIMPULAN KETERANGAN 

1 Inovatif memperhitungkan risiko 1 0,545 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

2 
Inovatif memperhitungkan risiko 2 

0,602 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

3 
Inovatif memperhitungkan risiko 3 

0,355 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

4 
Memberi perhatian setiap 

masalah secara detail 1 
0,591 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

5 
Memberi perhatian setiap masalah 

secara detail 2 

0,802 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

6 
Memberi perhatian setiap 

masalah secara detail 3 
0,506 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

7 
Berorientasi terhadap hasil yang 

akan dicapai 1 

0,533 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

8 
Berorientasi terhadap hasil 

yang akan dicapai 2 
0,730 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

9 
Berorientasi terhadap hasil yang 

akan dicapai 3 

0,473 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

10 
Berorientasi kepada semua 

kepentingan pegawai 1 
0,538 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

11 
Berorientasi kepada semua 

kepentingan pegawai 2 

0,467 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

12 
Berorientasi kepada semua 

kepentingan pegawai 3 

0,605 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

13 Agresif dalam bekerja 1 0,686 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

14 Agresif dalam bekerja 2 0,579 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

15 Agresif dalam bekerja 3 0,591 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

16 Mempertahankan dan menjaga 

stabilitas kerja 1 

0,727 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

NO INDIKATOR rhitung 

SIMPU

LAN 
KETERANGAN 

1 Produktifitas 1 0,640 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

2 Produktifitas 2 0,419 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

3 Produktifitas 3 0,558 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

4 Kualitas 1 0,395 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

5 Kualitas 2 0,409 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

6 Kualitas 3 0,551 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

7 Perencanaan tenaga kerja 1 0,497 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

8 Perencanaan tenaga kerja 2 0,348 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

9 Perencanaan tenaga kerja 3 0,417 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

10 Moral 1 0,314 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

11 Moral 2 0,442 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

12 Kompetensi tidak langsung 1 0,654 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

13 Kompetensi tidak langsung 2 0,717 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

14 Kompetensi tidak langsung 3 0,458 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

15 Keselamatan & kesehatan 1 0,717 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

16 Keselamatan & kesehatan 2 0,565 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

17 Keselamatan & kesehatan 3 0,558 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

18 Pencegahan kadaluarsa 1 0,408 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

19 Pencegahan kadaluarsa 2 0,633 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

20 Pencegahan kadaluarsa 3 0,566 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

21 Perkembangan pribadi 1 0,525 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

22 Perkembangan pribadi 2 0,490 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

23 Perkembangan pribadi 3 0,571 Valid Karena nilai rhitung>0,3 
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17 Mempertahankan dan menjaga 

stabilitas kerja 2 

0,461 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

18 Mempertahankan dan menjaga 

stabilitas kerja 3 

0,538 Valid Karena nilai rhitung>0,3 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai rhitung yang disajikan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan 

nilai rtabel sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua item pertanyaan tentang 

variabel disiplin kerja tersebut valid dan 

dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya. 

 

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel 

Budaya Organisasi 

 

NO INDIKATOR 
Rhitung SIMPULA

N 

KETERANGAN 

1 Kualitas 1 0,664 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

2 Kualitas 2 0,482 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

3 Kualitas 3 0,441 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

4 Kuantitas 1 0,519 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

5 Kuantitas 2 0,479 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

6 Kuantitas 3 0,706 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

7 Pelaksanaan Tugas 1 0,383 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

8 Pelaksanaan Tugas 2 0,402 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

9 Pelaksanaan Tugas 3 0,615 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

10 Tanggung Jawab 1 0,501 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

11 Tanggung Jawab 2 0,362 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

12 Tanggung Jawab 3 0,674 Valid 
Karena nilai 

rhitung>0, 

 

Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation 

hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan 

nilai rtabel sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua item pertanyaan tentang 

variabel disiplin kerja tersebut valid dan 

dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya. 

 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

Adapun hasil uji reliabilitas keempat 

variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.5. Uji Reliabilitas 

VARIABEL 
Cronbach 

α 
SIMPULA

N 

Disiplin Kerja 0,857 Reliabel 

Pelatihan Kerja 0,900 Reliabel 

Budaya Organisasi 0,909 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,845 Reliabel 

Semua nilai cronbach  diatas 0,6 

sehingga semua item pernyataan 

dinyatakan reliabel. 

4.1.2. Hasil 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. 

1. Uji Normalitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Uji Normalitas 

Grafik di atas memperlihatkan bahwa 

variabel berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan oleh gambar histogram yang 

tidak miring ke kanan maupun ke kiri 

sehingga model regresi layak digunakan 
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untuk memprediksi keputusan 

pembelian. 

2. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.6. Uji Multikolinieritas 

 

VARIABEL TOL. VIP 

Disiplin Kerja 0,683 1,465 

Pelatihan Kerja 0,741 1,350 

Budaya 
Organisasi 

0,779 1,284 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai tolerance variabel independen yang 

ada diatas 0,1 serta nilai VIF-nya 

dibawah 5 yang berarti bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas antara variabel 

yang satu dengan variabel lainnya. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

   Uji selanjutnya yaitu Uji 

Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada 

gambar. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Hasil Uji Hipotesis 

            Uji ini bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah sekaligus dugaan 

sementara atas jawaban rumusan 

masalah tersebut yang tertuang dalam 

hipotesis. Beberapa hal yang termasuk ke 

dalam uji hipotesis ini antara lain 

persamaan regresi, uji F (uji simultan), 

koefisien determinasi (R2) dan uji t (uji 

parsial). 

1. Persamaan Regresi Linier 

Berganda 

Tabel 4.7. Persamaan Regresi 

Coeffisientsa
 

 

 

 

 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdize d       

Coeffi

cients 

 

 

 

 

 
T 

 

 

 

 

 
Sig. 

 

Collinearity 

Statistics 

 
B Std. Error 

 
Beta 

Toleran

ce 

 
VIF 

1 

(Constant) 

2,901 7,678  
,378 ,708 

 
 

Disiplin_ 

Kerja 

,392 ,091 
,548 4,319 ,000 ,683 1,4 

Pelatihan_ 

Kerja 

,228 ,078 
,356 2,927 ,006 ,741 1,3 

Budaya_ 

Organisasi ,025 ,105 ,028 ,239 ,812 ,779 1,2 

 

Melihat nilai Unstandardized Coeffici- 

ents Beta di atas, maka dapat ditentukan 

persamaan regresi linier bergandanya, 

sebagai berikut: 

Y = 2,901 + 0,392X1 + 0,228X2 + 0,025X3 

Yang berarti bahwa: 

a. Konstanta sebesar 2,901 yang berarti 

jika variabel disiplin kerja, pelatihan 

kerja dan budaya organisasi dianggap 

nol maka variabel kinerja karyawan 

sebesar 2,901. 

b. Koefisien regresi variabel disiplin 

kerja diperoleh nilai sebesar 0,392 

yang berarti jika variabel disiplin kerja 

mengalami peningkatan sementara 

variabel pelatihan kerja dan budaya 

organisasi diasumsikan tetap maka 

kinerja karyawan juga akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,392. 

c. Koefisien regresi variabel pelatihan 
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kerja diperoleh nilai sebesar 0,228 

yang berarti jika variabel pelatihan 

kerja mengalami peningkatan 

sementara variabel disiplin kerja dan 

budaya organisasi diasumsikan tetap 

maka kinerja karyawan juga akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,228. 

d. Koefisien regresi variabel 

budaya organisasi diperoleh 

nilai  sebesar 0,025 yang berarti 

bahwa jika variabel budaya 

organiasi mengalami kenaikan 

sementara variabel disiplin kerja 

dan pelatihan kerja diasumsikan 

tetap maka kinerja karyawan 

juga akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,025. 

2. Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.8. Hasil Uji F 

ANOVAa
 

 
Model 

Sum 

of 

Squar

es 

 
Df 

 
Mean 

Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 601,089 3 200,363 19,35

5 

,000
b 

    Residual 341,614 33 10,352   

    Total 942,703 36    

 

         Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung yang diolah dengan 

menggunakan SPSS adalah sebesar 

19,355. Sementara itu nilai Ftabel yang 

dilihat pada Tabel Nilai-nilai Untuk 

Distribusi F adalah 2,880. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa 

nilai Fhitung = 19,355 > dari Ftabel = 

2,880. Ini berarti bahwa variabel 

independen yang terdiri dari disiplin 

kerja, pelatihan kerja dan budaya 

organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan UT School. 

 

3. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.9. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb
 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,799a ,638 ,605 3,21744 

 

        Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Adjusted R Square adalah 0,605 atau 

60,5%. Ini berarti bahwa variabel 

independen berupa disiplin kerja, 

pelatihan kerja dan budaya organisasi 

secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen kinerja karyawan 

sebesar 60,5% sedangkan sisanya sebesar 

39,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini, 

misalnya rekrutmen, pengawasan, 

motivasi, dan lain sebagainya. 

 

4. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Tabel 4.10. Hasil Uji t 

 

VARIABEL thitung Sign. SIMPULAN 

Disiplin  

Kerja 

4,319 0,000 Berpengaruh 

Pelatihan  

Kerja 

2,927 0,006 Berpengaruh 

Budaya 

Organisasi 

0,239 0,812 Tidak 

Pengaruh 

 

Guna menentukan H0 maupun H1 yang 

ditolak atau diterima maka nilai thitung di 

atas dapat dibandingkan dengan nilai ttabel 

pada tingkat signifikasi 5% ( = 0,05) 

yaitu 2,034. Dengan membandingkan 

thitungdan ttabel maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara parsial disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan UT School 

karena thitung¬ (4,319) > ttabel (2,034) 

serta nilai signifikansinya di bawah 

0,05. 

b. Secara parsial pelatihan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan UT School 

karena thitung¬ (2,927) > ttabel 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 103 
 

(2,034) serta nilai signifikansinya di 

atas 0,05. 

c. Secara parsial budaya organisasi tidak 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan tehadap kinerja karyawan 

UT School karena thitung (0,239) < 

ttabel (2,034) serta nilai 

signifikansinya di bawah 0,05. 

     Selanjutnya guna mengetahui variabel 

independen yang berpengaruh paling 

dominan terhadap variabel dependennya 

adalah dengan cara melihat besarnya nilai 

Standaridized Coefficient Beta seperti 

terlihat pada Tabel 4.7 di atas. Tabel 

tersebut memperlihatkan bahwa variabel 

independen yang mempunyai nilai 

Standaridized Coefficient Beta  paling 

besar adalah variabel disiplin kerja yaitu 

sebesar 0,548 yang berarti bahwa variabel 

disiplin kerja merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan UT School. 

4.2. Pembahasan 

         Sesuai dengan latar belakang yang 

telah disampaikan diawal dimana sampai 

saat  ini masih ditemui kendala di UT 

School. Khususnya mengenai kinerja 

karyawan sehingga perlu dilakukan 

penelitian diantaranya dengan 

menggunakan variabel disiplin kerja, 

pelatihan kerja dan budaya organiasai 

maka permasalahan tersebut setidaknya 

mulai terjawab. Dari ketiga variabel 

independen yang digunakan, terdapat dua 

variabel berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan UT School yaitu disiplin 

kerja dan budaya organisasi. Sedangkan 

variabel independen lainnya yaitu budaya 

organisasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan UT School. 

Tidak berpengaruhnya variabel budaya 

organisasi terhadap tingkat kinerja 

karyawan UT School disebabkan karena 

umumnya karyawan yang tergolong 

sedikit, budaya INSANI yang baru di 

implementasikan serta lingkungan kerja 

yang berbeda dengan produksi yang 

sangat memperhatikan budaya kerja 

karena sangat berpengaruh dengan tingkat 

produksi. Oleh sebab itu budaya 

organisasi variabel yang tidak 

mempengaruhi kinerja karyawan UT 

School. 

 Hal ini memang sering terjadi, dimana 

pada umumnya kinerja karyawan 

dipengaruhi dengan kedisiplinan dan 

pelatihan yang terapkan perusahaan 

khusus nya pada bagian staff. Karena 

dengan adanya disiplin kerja maka 

kewajiban pekerja dikerjakan 

sebagaimana semestinya yang dimana 

akan berpengaruh dengan tujuan 

perusahaan. Khususnya yang 

berhubungan dengan kinerja karyawan 

UT School. 

 Jika dibandingkan dengan berbagai 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, tentunya hal ini akan 

lebih menguatkan penelitian-penelitian 

tersebut dimana selain karena faktor 

rekrutmen, pengawasan, dan motivasi 

faktor lain yang menentukan kinerja 

karyawan seseorang yang tinggi adalah 

disiplin kerja dan pelatihan kerja. 

Disamping itu ternyata persamaan regresi 

linier berganda yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa untuk variabel 

budaya organisasi angkanya kecil. Ini 

menandakan bahwa budaya organisasi 

kurang diperhatikan. Demikian 

sebaliknya, jika budaya organisasi yang 

ada semakin menurun maka kinerja 

karyawan akan menurun dan karyawan 

akan tidak memperdulikan budaya 

perusahaan. 

 Dengan melihat uraian di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa budaya organisasi 

tidak secara otomatis akan meningkatkan 

kinerja karyawan. Ada titik tertentu 

dimana budaya organisasi akan 

mempengaruhi kinerja karyawan, namun 

juga ada titik tertentu dimana budaya 

organisasi tidak akan mempengaruhi 

kinerja karyawan. Oleh sebab itu sebagai 

lembaga yang bergerak dibidang 
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pendidikan, yaitu UT School harus 

mampu menganalisa dan melihat hal 

tersebut dengan baik. 

 

 

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 disiplin, pelatihan 

kerja, dan budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan UT School. 
2. Secara parsial disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan UT School. 
3. Secara parsial pelatihan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan UT School. 
4. Secara parsial budaya organisasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

5.2. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, 

maka penulis dapat memberikan beberapa 

saran, sebagai berikut : 

1. UT School harus selalu 

memperhatikan disiplin kerja dan 

program pelatihan kerja. Hal ini 

menjadi sangat penting karena kedua 

variabel ini secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

UT School. Disiplin kerja erat 

kaitannya dengan pinilaian kinerja 

karyawan, oleh karena itu hal-hal yang 

berkaitan dengan disiplin kerja perlu 

mendapatkan perhatian, misalnya 

dengan memastikan bahwa seluruh 

karyawan datang tepat waktu dan 

berada di tempat kerja pada waktu jam 

kerja. 

2. Hubungannya dengan  pelatihan kerja, 

UT School sebaiknya harus 

memperhatikan dari hal skill kerja 

kepada karyawan nya. Karena skill 

kerja yang baik akan memberikan 

kinerja yang baik. Misalnya, 

memberikan pelatihan sesuai jabatan 

dan pekerjaan karyawannya. 

3. Khusus dalam hal budaya organisasi, 

UT School harus melakukan  sosialisasi 

secara rutin dan konsisten serta 

melakukan pengawasan secara 

advance tentang budaya INSANI 

kepada seluruh karyawan UT School 

karena bisa saja ada salah satu dari 

karyawan tidak terlalu memperhatikan 

budaya organisasi  tersebut. 

Perusahaan bisa dengan memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang 

telah mengimplementasikan budaya 

organisasi dengan baik dan konsisten, 

misalya memberikan penghargaan 

yang dapat di pajang agar karyawan 

yang lain dapat termotivasi melakukan 

hal yang sama. Selain itu juga perlu 

adanya evaluasi rutin serta konsisten 

juga agar budaya organisasi UT School 

lebih baik lagi. 
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ABSTRAK 

 

Saat ini banyak berbagai produk kopi yang bermunculan dan beredar di Indonesia. Hal 

ini membuat banyak pilihan bagi konsumen untuk memutuskan pembelian produk kopi. 

Banyaknya produk kopi di pasaran baik dalam negeri maupun luar negeri mempengaruhi 

sikap seseorang terhadap pembelian dan pemakaian barang, ditinjau dari segi Persepsi 

Kualitas, Ketersediaan Produk, Asosiasi Merek dan Harga. Salah satu produk kopi yang 

ada di Indonesia yaitu Kopi Cap Liong Bulan, sebagai produk kopi yang memenuhi 

keinginan dan  kebutuhan masyarakat. Penelitian  yang digunakan adalah penelitian 

survei dengan metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan cara accidental sampling dan Snowball sampling. Adapun 

sampel tersebut berjumlah 100 responden. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

59,1% faktor-faktor loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh persepsi kualitas, 

ketersediaan produk, asosiasi merek dan harga sedangkan sisanya 40,9% dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan uji F menunjukkan bahwa 

secara serempak persepsi kualitas, ketersediaan produk, asosiasi merek dan harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil uji t menunjukkan 

bahwa variabel asosiasi merek secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dan 

variabel ketersediaan produk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, 

sedangkan variabel persepsi kualitas secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan dan variabel harga tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong Bulan. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays many various coffee products are popping up and circulating in Indonesia. 

This makes it a lot of choices for consumers to decide on the purchase of coffee products. 

The number of coffee products in the market both domestically and abroad affects one's 

attitude towards the purchase and use of goods, reviewed in terms of Quality Perception, 

Product Availability, Brand Association and Price. One of the coffee products in 

Indonesia is Cap Liong Bulan Coffee, as a coffee product that meets the wants and needs 

of the community. The research used is survey research with research methods in the form 

of data collection using questionnaires. The data analysis model used is multiple linear 

regression analysis. Sample selection is done by accidental sampling and Snowball 

sampling. The sample amounted to 100 respondents. The coefficient of determination 

showed that 59.1% of customer loyalty factors could be explained by perceptions of 

quality, product availability, brand associations and prices while the remaining 40.9% 

were explained by other factors not studied in the study. While the F test showed that 

simultaneously the perception of quality, product availability, brand association and 

price had a positive and significant effect on customer loyalty. The results of the t test 

showed that brand association variables partially positively and significantly influenced 

and product availability variables partially negatively and significantly, while quality 

perception variables partially had no positive and insignificant effect and price variables 

had no negative and insignificant effect on the customer loyalty of Cap Liong Bulan 

Coffee customers. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kopi adalah salah satu minuman yang 

paling digemari di seluruh dunia. Sejak 

awal penemuannya pada abad ke 9 di 

daratan Ethiopia, kopi terus berkembang 

hingga saat ini. Penanaman dan 

perdagangan kopi sendiri dimulai pada 

abad ke 15 dan 16 di Jazirah Arab. Pada 

perkembangannya kemudian kopi 

akhirnya berkembang dan menyebarluas 

keseluruh dunia. Zat kafein yang terdapat 

dalam kopi dipercaya mempunyai khasiat 

untuk member efek menyegarkan juga 

memberi stamina bagi tubuh.  

Belanda adalah negara yang pertama 

membawa biji kopi ketanah air. Tanah 

jajahannya yang begitu subur ini dijadikan 

sebagai produsen kopi untuk melayani 

kebutuhan kopi di Eropa. Kopi ditanam 

menyebar di daerah Jawa, Sumatera dan 

Sulawesi. Saat itu kopi merupakan 

komoditi yang sangat menguntungkan 

bagi Belanda. Tidaklah mengherankan 

jika kemudian Belanda berusaha 

memperluas penanaman kopi di seluruh 

nusantara.  

Disamping itu produsen kopi di tanah 

air sendiri merupakan pemilik modal besar 

dalam distribusi dan produksinya mulai 

dari pengembangan usaha kopi instan 

berskala nasional hingga dapat berinovasi 

lebih jauh sesuai dengan kebutuhan di era 

modern. Dengan adanya daya saing dan 

daya jual produk, merek kopi local daerah 

tidak serta merta tergeser oleh 

perkembangan yang ada karena merek 

kopi lokal juga memiliki pangsa pasar 

sendiri, terlebih merek kopi lokal pun 

memiliki konsumen yang loyal terhadap 

produk tersebut.  

Salah satu merek kopi lokal yang 

cukup terkenal adalah Kopi Cap Liong 

Bulan, asal Bogor Jawa Barat. Kopi yang 

diolah sendiri berasal dari lahan pertanian 

kopi di daerah Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat. Dilansir dari data Pertanian 

Nasional, produksi kopi Kabupaten Bogor 

tercatat menghasilkan 22.291 ton kopi 

yang berasal dari perkebunan rakyat 

seluas 33.890 ha 

(www.pertanian.go.id,2020 ). 

Sekalipun setiap merek memiliki 

konsumen yang loyal terhadap produk 

tersebut bukan berarti tidak memiliki 

permasalah, berbicara soal merek tentu 

perspektif setiap orang akan bervariasi 

terhadap setiap produk yang beredar. 

Terlebih tingginya produksi kopi dan daya 

serap kopi bubuk dalam negeri memicu 

munculnya berbagai industri kopi untuk 

menghasilkan produk kopi dalam 

kemasan dengan berbagai differensiasi 

produk. Sebagai contoh produk kopi yang 

telah ada di pasaran antara lain adalah 

Nescafe, Indocafe, Good Day, Torabika, 

Kapal Api, ABC, Tugu Luwak, Kopi Mix, 

Ayam Merak, Gelatik, Singa, Piala, Oplet, 

Bola Dunia, Liong Bulan, dan lain-lain.   

Dalam kondisi persaingan yang 

sangat kompetitif, Kopi Cap Liong Bulan 

perlu mengetahui brand equity produknya 

karena dengan mengetahui brand equity, 

maka dapat diketahui persepsi konsumen 

dan posisi produk tesebut dibandingkan 

dengan pesaing lainnya. Pemahaman 

terhadap brand equity produk Kopi Cap 

Liong Bulan dapat dijadikan sebagai 

landasan dalam evaluasi dan 

pengembangan kegiatan agar Kopi Cap 

Liong Bulan dapat menjadi top of mind di 

mata konsumen. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Top Brand Indeks selama 4 tahun terakhir 

Kopi Liong Bulan tidak termasuk dalam 

salah satu produk yang digemari 

masyarakat secara luas. Produk yang 

diproduksi sejak tahun 1945 ini terdaftar 

sebagai  Kopi Cap Liong Bulan P-IRT No. 

210327102874 merupakan  kopi yang 

hanya di produksi sebagai industri kopi 

rumahan yang diturunkan secara turun 

temurun oleh keluarga keturunan 

Tionghoa yang akhirnya berkembang di 

Bogor. Karena adanya keterbatasan 

ketersediaan produk akhirnya produk 

http://www.pertanian.go.id/
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Kopi Liong Bulan ini menjadi cukup sulit 

ditemukan di tempat-tempat tertentu di 

Bogor dan membuat beberapa masyarakat 

Bogor pun asing mendengarnya.  

Analisa pengamatan yang dilakukan 

oleh penulis di lapangan, menunjukan 

masih rendahnya minat pelanggan 

terhadap daya pembelian kembali Kopi 

Cap Liong Bulan hal ini bias disebabkan 

oleh  beberapa faktor diantaranya adalah 

factor asosiasi merek. Selain itu persepsi 

pelanggan terhadap harga merupakan hal 

yang harus dipertimbangkan pihak 

manajemen perusahaan, karena harga 

yang dikeluarkan akan langsung 

mempengaruhi besar kecilnya volume 

penjualan dan laba perusahaan. 

Guna mengetahui berbagai faktor 

yang sebenarnya turut mempengaruhi 

loyalitas pelanggan dalam melakukan 

pembelian Kopi Cap Liong Bulan di Kota 

Bogor. Harapannya kedepan para pelaku 

industri kopi mampu mengelola usahanya 

dengan lebih baik lagi berdasarkan hasil 

penelitian tersebut. Adapun judul 

penelitian yang akan dilakukan adalah 

“Pengaruh Persepsi Kualitas, 

Ketersediaan Produk, Asosasi Merek 

dan Harga Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Kopi Cap Liong Bulan 

(Studi Kasus Masyarakat Kota 

Bogor)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Apakah secara simultan persepsi 

kualitas, ketersediaan produk, 

asosiasi merek dan harga berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Kopi Cap Liong Bulan? 

2. Apakah secara parsial persepsi 

kualitas berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Kopi 

Cap Liong Bulan? 

3. Apakah secara parsial ketersediaan 

produk berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Kopi 

Cap Liong Bulan? 

4. Apakah secara parsial asosiasi merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan? 

5. Apakah secara parsial harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan? 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas 

maka penelitian ini mempunyai beberapa 

tujuan, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan persepsi kualitas, 

ketersediaan produk, asosiasi merek 

dan harga berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Kopi 

Cap Liong Bulan. 

2. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial persepsi kualitas berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Kopi Cap Liong Bulan. 

3. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial ketersediaan produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan. 

4. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial asosiasi merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Kopi Cap Liong Bulan. 
5. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial harga berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Kopi 

Cap Liong Bulan. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

Pemasaran merupakan salah satu 

kegiatan yang harus dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang 

atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan bisnis 
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perusahaan. Menurut Dayle dalam 

Sudaryono (2016:41), pemasaran adalah 

proses manajemen yang berupaya 

memaksimumkan laba (returns) bagi 

pemegang saham dengan jalan menjalin 

relasi dengan pelanggan utama (valued 

customers) dan menciptakan keunggulan 

kompetitif. Menurut Melydrum dalam 

Sudaryono (2016:41), pemasaran adalah 

proses bisnis yang berusaha 

menyelaraskan antara sumber daya 

manusia, finansial dan fisik organisasi 

dengan kebutuhan dan keinginan para 

pelanggan dalam konteks strategi 

kompetitif. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan 

pemasaran dilakukan bukan semata-mata 

untuk menjual barang dan jasa tetapi 

untuk memberikan kepuasan terhadap 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

2.1.1. Persepsi Kualitas (Quality 
Perception) 

Khairina (2015:4) mengatakan bahwa 

persepsi kualitas merupakan penilaian 

konsumen terhadap keunggulan atau 

superioritas produk secara keseluruhan. 

Oleh sebab itu, perceived quality 

didasarkan pada evaluasi subjektif 

konsumen (bukan manajer atau pakar) 

terhadap kualitas produk. Persepsi kualitas 

bisa didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkenan dengan dengan maksud 

yang diharapkan. Persepsi kualitas tidak 

bisa ditetapkan secara objektif karena 

kesan kualitas ini merupakan persepsi dan 

juga melibat kenapa yang penting bagi 

para pelanggan (Aaker, 2017:124).  

Menurut Aaker (2017:133), dimensi 

persepsi kualitas untuk produk dibagi 

menjadi tujuh, yaitu: 

a. Kinerja (Performance) 

b. Penampilan Fisik (Features).  

c. Kualitas Standar (Conformance to 

Specification). 

d. Kehandalan (Reliability).  

e. Ketahanan (Durability).  

f. Tingkat Pelayanan (Service Ability).. 

g. Kesan yang dapat diterima (Perceived 

Quality). 

 

2.1.2. Ketersediaan Produk 

Distribusi adalah saluran yang 

digunakan sebuah perusahaan untuk 

menyalurkan barang ke konsumen. Tujuan 

strategi ini adalah untuk mencapai 

kepuasan jumlah pelanggan yang optimal 

pada waktu yang tepat. Semakin produk 

tersebut sesuai yang dijadwalkan dalam 

ketersediaannya maka akan 

mempengaruhi intensitas pembelian 

konsumen. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kotler  (2018:8) bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen adalah faktor ketersediaan 

produk. Disamping itu Tjiptono (2016:11) 

mempunyai pendapat bahwa untuk 

mengukur kepuasan konsumen adalah 

dengan kemudahan. Kemudahan yang 

dimaksud adalah kemudahan untuk 

mendapatkan produk atau jasa. 

Ketersediaan produk juga akan 

memudahkan konsumen untuk 

mendapatkan produk yang diinginkannya.  

Aaker dalam Enos, Santje dan Sandra 

(2018) menyatakan bahwa ketersediaan 

merupakan factor ketertarikan berdasar 

logika atau pertimbangan-pertimbangan 

bagaimana produk mudah diperoleh. 

Dikutip dari Novianigrum (2010) Faktor 

yang dapat mempengaruhi konsumen 

terhadap suatu produk antara lain:  

a. Mempertimbangkan tempat untuk 

membeli produk 

b. Memilih untuk membeli di toko atau 

pasar yang terkenal 

c. Memilih untuk membeli di toko atau 

pasar yang terdekat 

d. Memilih untuk membeli produk di 

toko atau pasar yang lengkap 

pilihannya.  
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2.1.3  Asosiasi Merek (Brand 

Association) 

Tang dan Hawley dalam Aprilia dan 

Verinita (2019:4) mendefinisikan bahwa 

asosiasi merek sebagai sesuatu yang 

terkait dalam memori pelanggan pada 

suatu merek, asoasisi merek adalah aspek 

yang paling diterima dari ekuitas merek. 

Asosiasi merek terdiri dari semua pikiran, 

perasaan, persepsi, citra, pengalaman dan 

keyakinan yang terkait dengan sikap 

konsumen terhadap suatu merek. Brand 

association adalah segala sesuatu yang 

berhubungan atau yang saling terkait 

tentang suatu brand yang tertanam 

didalam memori konsumen (Aaker dalam 

Nugroho dan Irsyad, 2019:3). Aaker 

(2017:168) mengatakan bahwa asosiasi-

asosiasi yang terkait dengan suatu merek 

umumnya dihubungkan dengan berbagai 

hal-hal berikut: 

a. Product Attributes (Atribut Produk) 

b. Intangible Attribute (Atribut Tak 

Berwujud) 

c. Customer’s Benefit (Manfaat Bagi 

Pelanggan) 

d. Relative Price (Harga Relatif) 

e. Application (Penggunaan) 

f. User/Customer (Pengguna/Pelanggan) 

g. Celebrity/Person(Orang 

Terkenal/Biasa) 

h. Product Class (Kelas Produk) 

i. Competitors (Para Pesaing) 

 

2.1.4 Harga (Price) 

Harga Kotler dan Keller (2018:77), 

menyatakan bahwa harga adalah salah 

satu unsur bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan, unsur-unsur 

lainnya menghasilkan biaya. Harga 

barangkali adalah unsur program 

pemasaran yang paling mudah 

disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, 

bahkan promosi membutuhkan lebih 

banyak waktu. Harga (price) adalah nilai 

suatu barang yang dinyatakan dengan 

uang (Alma, 2016:169). 

Dalam variabel harga ada beberapa 

unsur kegiatan utama harga yang meliputi 

tingkatan harga, diskon, potongan harga 

dan periode pembayaran dan jangka waktu 

kredit, terdapat juga 4 indikator menurut 

(Kotler dan Amstrong, 2016:78)  pada 

harga mencakup sebagai berikut: 

a. Keterjangkauan harga produk 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas 

produk 

c. Daya saing harga produk 

d. Kesesuaian dengan manfaat produk 

 

2.1.5 Loyalitas Pelanggan 

Kotler dan Keller (2018:193) 

mengatakan bahwa membangun loyalitas 

besarnya yang harus di investasikan oleh 

perusahaan untuk membangun kesetiaan 

pelanggan. Yuniarti (2015:241) 

mengungkapkan loyalitas merupakan 

besarnya konsumsi dan frekuensi 

pembelian yang dilakukan oleh seorang 

konsumen terhadap suatu perusahaan. 

Mereka berhasil menemukan bahwa 

kualitas keterhubungan yang terdiri atas 

kepuasan, kepercayaan, dan komitmen 

mempunyai hubungan yang positif dengan 

loyalitas.  

Adapun Tjiptono dalam Yuniarti 

(2015:242) mengemukakan enam 

indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur loyalitas pelanggan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pembelian ulang; 

b. Kebiasaan mengonsumsi merek 

tersebut; 

c. Selalu menyukai merek tersebut; 

d. Tetap memilih merek tersebut; 

e. Yakin bahwa merek tersebut yang 

terbaik; 

f. Merekomendasikan merek tersebut 

kepada orang lain; 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

Sujarweni (2015:66) mengatakan 

bahwa kerangka berpikir atau kerangka 

konseptual menjelaskan secara teoritis 
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pertautan antara variabel yang akan 

diteliti, secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Di bawah ini adalah gambaran 

kerangka konseptual yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Hipotesis 

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta 

kerangka pemikiran yang telah penulis 

sampaikan di atas, maka hipotesis 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho : βi = 0, dimanai = 1, 2, 3 dan 4 

yang berarti secara simultan persepsi 

kualitas, ketersediaan produk, asosiasi 

merek dan harga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Kopi Cap Liong Bulan Masyarakat 

Kota Bogor. 

H1 : βi ≠ 0, dimanai = 1, 2, 3 dan 4 

yang berarti secara simultan persepsi 

kualitas, ketersediaan produk, asosiasi 

merek dan harga berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Kopi Cap Liong Bulan Masyarakat 

Kota Bogor. 

2. Hipotesis 2 

Ho : β1 = 0, berarti secara parsial 

persepsi kualitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Kopi Cap Liong Bulan Masyarakat 

Kota Bogor. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial 

persepsi kualitas berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap loyalitas 

pelanggan Kopi Cap Liong Bulan 

Masyarakat Kota Bogor. 

3. Hipotesis 3 

Ho : β2 = 0, berarti secara parsial 

ketersediaan produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Kopi Cap Liong Bulan Masyarakat 

Kota Bogor. 

H1 : β2 ≠ 0, berarti secara parsial 

ketersediaan produk berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Kopi Cap Liong Bulan Masyarakat 

Kota Bogor. 

4. Hipotesis 4 

Ho : β3 = 0, berarti secara parsial 

asosiasi merek tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Kopi Cap Liong Bulan Masyarakat 

Kota Bogor. 

H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial 

asosiasi merek berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Kopi Cap 

Liong Bulan Masyarakat Kota Bogor. 

5. Hipotesis 5 

Ho : β4 = 0, berarti secara parsial harga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan Masyarakat Kota Bogor. 

H1 : β4 ≠ 0, berarti secara parsial harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan Masyarakat Kota Bogor. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota 

Bogor dengan melibatkan masyarakat 

yang ada di Kota Bogor. Pelaksanaan 

penelitiannya itu sendiri berlangsung 

selama 4 bulan. Dimulai dari bulan 

September hingga Desember 2020. 
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Manajemen Pemasaran 

Kopi Cap Liong Bulan (Masyarakat Kota Bogor) 

 

Berpengaruh Tidak Berpengaruh 

KESIMPULAN 

TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Uji Kualitas Data, meliputi: 

a. Uji Validitas 

b. Uji Reliabilitas 

2. Uji Asumsi Klasik, meliputi: 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Heteroskedastisitas 

c. Uji Multikolinieritas 

3. Uji Hipotesis, meliputi: 

a. Persamaan Regresi 

b. Uji F (Uji Simultan) 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

d. Uji t (Uji Parsial) 

e. Pengaruh Dominan 

 

 

 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y) 

H1 - Simultan 

H2 - Parsial 

H3 - Parsial 

H4 - Parsial 

Persepsi Kualitas (X1) 

Ketersediaan Produk (X2) 

Asosiasi Merek (X3) 

Harga (X4) 
H5 - Parsial 
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3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. 

Sedangkan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian survei yaitu penelitian yang 

datanya dikumpulkan dari sampel atas 

populasi untuk mewakili seluruh populasi.  

Metode survei digunakan untuk 

mengumpulkan informasi yang dilakukan 

dengan cara menyusun daftar pertanyaan 

yang diajukan pada responden. Dalam 

penelitian survei digunakan untuk 

meneliti gejala suatu kelompok atau 

perilaku individu, penggalian data dapat 

melalui kuesioner dan wawancara 

(Sujarweni, 2015:13). 

 

3.3.  Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2016:80) mengatakan 

bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri ata 

sobyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:80) 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang 

terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai karakteristik dan kualitas 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk diteliti 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/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

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 sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).” 

Adapun menurut Hikmawati 

(2017:60) sampel adalah sebagian dari 

populasi, tidak akan ada sampel jika tidak 

ada populasi, sampel yang baik adalah 

yang dapat mewakili sebanyak mungkin 

karakteristik populasi. Mengingat sampel 

penelitian ini cukup banyak yaitu 

masyarakat Kota Bogor namun belum 

diketahui dengan pasti masyarakat mana 

yang melakukan pembelian ulang 

terhadap produk Kopi Cap Liong Bulan 

maka penulis menggunakan rumus 

menurut Ferdinand dalam Ghanimata 

(2012:45-46), sebagai berikut: 

 

 

   
Keterangan:  

n  : Banyaknya sampel 

Zα/2 : Nilai tabel atas tingkat keyakinan 

ε : Kesalahan penarikan sampel (10%) 

Dengan tingkat keyakinan 95% maka 

nilai Zα/2 yang didapatadalah 1,96 

sertatingkatkesalahanpenarikansampelseb

esar 10% makajumlahsampelnyaadalah 

(0,25) x (1,96/0,1)2  =  96,04 (dibulatkan 

menjadi 100 responden).  

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data sebenar-

nya dapat dilakukan dengan beberapa 

cara. Menurut Sugiyono (2016:222) 

menyatakan bahwa terdapat dua hal utama 

yang mempengaruhi kualitashasil 

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 

n  =  (0,25) x {(Zα/2)/ε}2 
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instrumen yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya, belum tentu dapat 

menghasilkan data yang valid dan reliabel, 

apabila instrumen tersebut tidak 

digunakan secara tepat dalam 

pengumpulan datanya. 

 Selanjutnya perlu penulis sampaikan 

bahwa dalam melakukan penelitian ini 

penulis mengumpulkan data primer yaitu 

data yang sumbernya secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, 

diperoleh dari responden melalui 

kuesioner, kelompok fokus, panel dan 

juga data dari hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber. Data sekunder yaitu 

data yang sumbernya tidak langusng dari 

memberikan data kepada pengumpul data, 

data yang didapat dari catatan, buku dan 

majalah dapat berupa laporan keuangan 

publikasi perusahaan, laporan pemerintah 

dan lain sebagainya (Sujarweni, 2015:89).  

 Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner (angket). Merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

para responden untuk dijawab (Sujarweni, 

2015:94). 

 

 

3.5   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah maupun 

hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Data-data yang 

telah dikumpulkan akan diolah sehingga 

bisa diambil simpulan sesuai dengan jenis 

uji yang akan digunakan nantinya. Pada 

akhir simpulan itu nantinya akan diketahui 

bagaimana pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

Guna menguji pengaruh beberapa 

variabel bebas yang diteliti dengan 

variabel terikat dapat digunakan model 

matematika dibawah ini. 
 

 
 

 
 

Keterangan: 

Y =  Loyalitas pelanggan 

a =  Intersep  

b1...b4 =  Koefisien regresi  

X1 =  Persepsikualitas 

X2 =  Ketersdiaanproduk 

X3 =  Asosiasi Merek 

X3 =  Harga 

e =  Standar erorr 

Sumber: Kurniawan dan Yuniarto (2016:91) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian secara terperinci 

penulis sampaikan dibawah ini meliputiuji 

kualitas data yang meliputi uji validitas 

dan reliabilitas, uji asumsi klasik baik uji 

normalitas, uji multikolinieritas maupun 

uji heteroskedas-tisitas, serta uji hipotesis 

yang meliputi hasil regresi, uji simultan, 

koefisien determinasi, uji parsial serta 

pengaruh dominan. 

 

4.1.1. Uji Kualitas Data 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah item pernyataan yang digunakan 

valid dan reliable atau tidak, seperti 

terlihat pada tabel-tabel di bawah ini. 
Tabel 4.1. Uji Validitas  

Variabel Persepsi Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam 

kolom Corrected Item Total Correlation 

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan 

tentang persepsikualitas dinyatakan valid 

dan dapat digunakan untuk uji 

selanjutnya. 

 

Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 + e 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 115 
 

Tabel 4.2. Uji Validitas 

Variabel Ketersediaan Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam 

kolom Corrected Item Total Correlation 

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan 

tentang ketersediaanproduk dinyatakan 

valid dan dapat digunakan untuk uji 

selanjutnya. 

Tabel 4.3. Uji Validitas  

Variabel Asosiasi Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam 

kolom Corrected Item Total Correlation 

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan 

tentang asosiasimerek dinyatakan valid 

dan dapat digunakan untuk uji 

selanjutnya. 

Tabel 4.4. Uji Validitas  

Variabel Harga 

 

 

 

 

 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam 

kolom Corrected Item Total Correlation 

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan 

tentang harga dinyatakan valid dan dapat 

digunakan untuk uji selanjutnya. 

Tabel 4.5. Uji Validitas  

Variabel Loyalitas Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam 

kolom Corrected Item Total Correlation 

diatas 0,3 sehingga semua item pernyataan 

tentang loyalitaspelanggan dinyatakan 

valid dan dapat digunakan untuk uji 

selanjutnya. 

Adapun hasil uji reliabilitas kelima 

variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

 
Tabel 4.6. Uji Reliabilitas 

VARIABEL 
Cronbach 

α 

SIMPULA

N 
   

PersepsiKulaitas 0,748 Reliabel 

KetersediaanProduk 0,783 Reliabel 

AsosiasiMerek 0,808 Reliabel 

Harga 0,756 Reliabel 

LoyalitasPelanggan 0,900 Reliabel 

Semua nilai cronbach  diatas 0,6 

sehingga semua item pernyataan 

dinyatakan reliabel. 

 

4.1.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini wajib dilakukan sebelum 

seseorang melakukan analisis regresi 

linier berganda. Adapun uji asumsi klasik 

yang dilakukan dalam penelitian ini 
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meliputi: (1) uji normalitas, (2) uji 

multikolinieritas dan (3) uji 

heteroskedastisitas.  

Grafik di bawah ini memperlihatkan 

bahwa variabel berdistribusi normal. Hal 

ini ditunjukkan oleh gambar histogram 

yang tidak miring ke kanan maupun ke kiri 

sehingga model regresi layak digunakan 

untuk memprediksi loyalitas pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2. Uji Normalitas 

 

Dengan menggunakan analisis 

Kolmogorov Smirnov di atas terlihat 

bahwa variabel berdistribusi normal, data 

residual dikatakan berdistribusi normal 

bila nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 

0,200 lebihbesardari 0,05 sehingga model 

regresi layak digunakan untuk 

memprediksi loyalitas pelanggan. 

 
Tabel 4.7. Uji Multikolinieritas 

VARIABEL TOL. VIP 
   

Persepsi Kualitas 0,520 1,925 

Ketersediaan 

Produk 
0,871 1,148 

Asosiasi Merek 0,351 2,846 

Harga 0,460 2,172 

 

Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai tolerance variabel independen 

yang adadiatas 0,1 sertanilai VIF variabel 

independennya semua dibawah 5 yang 

berarti tidak terjadi multikolinieritas 

diantara setiap variabel tersebut.  

Uji selanjutnya yaitu Uji 

Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Grafik Scatterplot di atas 

memperlihatkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak tidak membentuk 

sebuah pola tertentu yang jelas serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi 

layak digunakan untuk memprediksi 

loyalitas pelanggan. 

 

4.1.3.  Uji Hipotesis 

Uji ini bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah sekaligus dugaan 

sementara atas jawaban rumusan masalah 

tersebut yang tertuang dalam hipotesis. 

Beberapa hal yang termasuk ke dalam uji 

hipotesis ini antara lain persamaan regresi, 

uji F (uji simultan), koefisien determinasi 

(R2) dan uji t (uji parsial). 
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Tabel 4.8. Persamaan Regresi 

 

 

 

 

 

 

Melihat nilai Unstandardizet 

Coefficients Beta di atas, maka dapat 

ditentukan persamaan regresi linier 

berganda yang dihasilkan dari penelitian 

ini, sebagai berikut: 

Y = -3,087 + 0,129X1 - 0,221X2 + 0,827X3 -0,0394 

Yang berarti bahwa: 

a. Konstanta sebesar -3,087 yang berarti 

jika variabel persepsi kualitas, 

ketersediaan produk, asosiasi merek 

dan harga dianggap nol maka variabel 

loyalitas pelanggan hanya sebesar 

3,087. 

b. Koefisien regresi variabel persepsi 

kualitas diperoleh nilai sebesar 0,129 

yang berarti jika variabel persepsi 

kualitas mengalami kenaikan sebesar 

satu satuan sementara variabel 

ketersediaan produk, asosiasi merek 

dan harga diasumsikan tetap maka 

loyalitas pelanggan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,129. 

c. Koefisien regresi variabel 

ketersediaan produk diperoleh nilai 

sebesar -0,221 yang berarti jika 

variabel ketersediaan produk 

mengalami penurunan sebesar 

satusatuan sementara variabel 

persepsi kualitas, asosiasi merek dan 

harga diasumsikan tetap maka 

loyalitas pelangganakan mengalami 

kenaikan sebesar 0,221. 

d. Koefisien regresi variabel asosiasi 

merek diperoleh nilai sebesar 0,827 

yang berarti bahwa jika variabel 

asosiasi merek mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan sementara 

variabel persepsi kualitas, 

ketersediaan produk dan harga 

diasumsikan tetap maka loyalitas 

pelanggan juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,827. 

e. Koefisien regresi variabel harga 

diperoleh nilai sebesar -0,039 yang 

berarti bahwa jika variabel harga 

mengalami penurunan sebesar satu 

satuan sementara variabel persepsi 

kualitas, ketersediaan produk dan 

asosiasi merek diasumsikan tetap 

maka loyalitas pelanggan akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,039. 

Tabel 4.9. Hasil Uji F 

 

  

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung yang diolah dengan 

menggunakan SPSS adalah sebesar 

36,781. Sementara itu nilai Ftabel yang 

dilihat pada Tabel Nilai-nilai Untuk 

Distribusi F adalah 2,470. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa 

nilai Fhitung = 36,781> dari Ftabel = 2,470. 

Ini berarti bahwa variabel independen 

yang terdiri dari persepsi kualitas, 

ketersediaan produk, asosiasi merek dan 

harga secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Kopi Cap Liong Bulan pada 

masyarakat Kota Bogor. 

Tabel 4.10. Koefisien Determinasi 

 

  

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Square adalah 0,591 atau 

59,1%. Ini berarti bahwa variabel 

independen berupa persepsi kualitas, 

ketersediaan produk, asosiasi merek dan 

harga secara bersama-sama memberikan 

kontribusi pada variabel dependen 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong Bulan 

pada masyarakat Kota Bogor sebesar 

59,1% sedangkan sisanya sebesar 40,9% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.11. Hasil Uji t  

VARIABEL thitung Sign. SIMPULAN 

    

Persepsi 

Kualitas 
0,977 0,331 

Tidak 

Berpengaruh 

signifikan 

Ketersediaan 

Produk 
-2,098 0,039 

Berpengaruh 

signifikan 

Asosiasi Merek 6,994 0,000 
Berpengaruh 

signifikan 

Harga -0,219 0,827 

Tidak 

Berpengaruh 

signifikan 

Guna menentukan H0 maupun H1 

yang ditolak atau diterima maka nilai thitung 

diatas 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 persepsi kualitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap 

LiongBulan pada masyarakat Kota 

Bogor karena thitung (0,977) <ttabel 

(1,985) serta nilai signifikansinya di 

atas 0,05. 

b. Secara parsial ketersediaan produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan pada masyarakat Kota Bogor 

karena thitung (-2,098)>ttabel(-1,985) 

serta nilai signifikansinya di bawah 

0,05. Nilai Thitung negatif menunjukan 

bahwa X2 (Ketersediaan produk) 

mempunyai pengaruh yang 

berlawanan arah dengan Y (Loyalitas 

Pelanggan). 

c. Secara parsial asosiasi merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan pada masyarakat Kota Bogor 

karena thitung (6,994)>ttabel (1,985) 

serta nilai signifikansinya dibawah 

0,05.  

d. Secara parsial harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan pada masyarakat Kota Bogor 

karena thitung (-0,219) <ttabel (-1,985) 

serta nilai signifikansinya di atas 0,05. 

Nilai Thitung negatif menunjukan 

bahwa X4 (Harga) mempunyai 

pengaruh yang berlawanan arah 

dengan Y (Loyalitas Pelanggan). 

Selanjutnya guna mengetahui 

variabel independen yang berpengaruh 

paling dominan terhadap variabel in 

dependennya adalah dengan cara melihat 

besarnya nilai Standaridized Coefficient 

Beta seperti terlihat pada Tabel 4.14 di 

atas. Tabel tersebut memperlihatkan 

bahwa variabel independen yang 

mempunyai nilai Standaridized 

Coefficient Beta paling besar adalah 

variabel Asosasi Merek yaitu sebesar 

0,758 yang berarti bahwa variabel 

asosiasimerek merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong Bulan 

pada masyarakat Kota Bogor. 

 

4.2. Pembahasan 

Penelitian ini melibatkan sebanyak 

100 responden untuk memberikan 

informasi mengenai pengaruh variabel X1 

persepsi kualitas, X2 ketersediaan produk, 

X3 asosiasi merek dan X4 harga terhadap 

pengaruhnya pada variabel Y yaitu 

loyalitas pelanggan sesuai dengan latar 

belakang yang telah disampaikan diawal 

dimana sampai saat ini masih ditemui 

kendala pada penjualan/market share pada 

Kopi Cap Liong Bulan, khususnya 

mengenai loyalitas pelanggan sehingga 

perlu diadakan penelitian diantaranya 

dengan menggunakan variabel persepsi 

kualitas, ketersediaan produk, asosiasi 

merek dan harga. Maka permasalahan 

tersebut setidaknya mulai terjawab, dari 

keempat variabel independen yang 

digunakan. 

Pada hasil uji validitas menunjukan 

bahwa semua pernyataan yang tertera 

dalam kuesioner yang telah disebar 

dinyatakan valid, karena rhitung>0,300. 
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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 

=   3,087 + 0,129X1 - 0,221X2 + 0,827X3 -0,0394 
Untuk mengidentifikasi seberapa jauh 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependennya, diperoleh dari nilai 

koefisien determinasi. Sebagaimana yang 

telah diuraikan sebelumnya, bahwa nilai 

koefisien determinasi yang dinyatakan 

dalam Adjusted R Square adalah 0,591 

atau 59,1%. Hal ini menunjukan bahwa 

kontribusi variabel independen adalah 

sebesar 59,1%, sedangkan sisanya sebesar 

40,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak masuk dalam model penelitian 

ini. Nilai Adjusted R Square yang 

didapatkan terbilang cukup besar, karena 

berada di atas 50% maka dapat dikatakan 

model penelitian ini cukup baik. 

Dalam mengetahui signifikan 

tidaknya hasil penelitian dengan 

menghitung thitung. Diketahui dari 

perhitungan di atas menunjukan bahwa 

angka thitung variabel pertama yaitu 

persepsi kualitas adalah 0,977  sedangkan 

angka ttabel adalah 1,985 (thitung<ttabel) 

artinya bahwa persepsi kualitas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Berdasarkan teori 

persepsi kualitas bisa didefinisikan 

sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan berkenaan 

dengan maksud yang diharapkan (Aaker, 

2017:133), dengan hasil yang tidak 

berpengaruhnya persepsi kualitas tersebut 

berarti bahwa pelanggan loyal bukan 

hanya berkaitan dengan persepsi kualitas 

saja akan tetapi faktor yang lain nya. 

Selain itu kemungkinan sebagian besar 

konsumen menganggap masih rendahnya 

keseluruhan kualitas atau keunggulan 

mengenai merek tersebut dan tidak 

menjadikan persepsi merek tersebut 

sebagai acuan dalam membeli produk 

Kopi Cap Liong Bulan yang menjadikan 

mereka konsumen yang loyal. 

Variabel yang tidak berpengaruh 

signifikan lainnya yaitu harga, 

berdasarkan teori harga adalah nilai suatu 

barang yang dinyatakan dengan uang 

(Alma, 2016:169), Diketahui dari 

perhitungan di atas menunjukan bahwa 

angka thitung adalah -0,219  sedangkan 

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

dengan hasil diperoleh bahwa harga tidak 

berpengaruh signifikan. Kemungkinan 

pada umumnya konsumen memang tidak 

berkepentingan atas variabel harga, 

dimana konsumen mungkin lebih 

memperhatikan variabel lainnya 

dibandingkan variabel harga. Bagi mereka 

konsumen di Kota Bogor yang sudah 

menjadi pelanggan yang loyal kualitas 

mutu, rasa dan manfaat akan produk yang 

mereka rasakan mungkin jauh lebih 

penting, serta harga yang ditawarkan 

produk Kopi Cap Liong Bulan masih 

sesuai. 

Berikutnya, variabel ketersediaan 

produk berpengaruh signifikan dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa angka 

thitung adalah -2,098  sedangkan angka ttabel 

adalah 1,985 (thitung<ttabel) nilai negatif 

berarti ketersediaan produk memiliki 

hubungan yang berlawanan dengan 

loyalitas pelanggan, dimana berdasarkan 

teori ketersediaan produk merupakan 

suatu faktor yang berkaitan dengan 

ketersediaan produk ataupun kemudahan 

untuk mendapatkan produk tersebut 

(Conlon dan Mortimer dalam Enos Sonjie 

Sandra 2018), serta segala sesuatu yang 

dibutuhkan oleh pelanggan dalam rangka 

mengkonsumsi produk tersebut dan 

dengan hasil yang diperoleh adanya 

pengaruh yang signifikan, yang artinya 

konsumen menjadikan ketersediaan 

produk sebagai salah satu pertimbangan 

dalam membeli produk Kopi Cap Liong 

Bulan yang menjadikan mereka konsumen 

yang loyal. Disamping itu ternyata 

persamaan regresi linier berganda yang 
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dihasilkan menunjukkan bahwa untuk 

variabel ketersediaan produk bernilai 

minus       (-0,221). Ini menandakan bahwa 

ketersediaan produk berbanding terbalik 

dengan loyalitas pelanggan Kopi Cap 

Liong Bulan pada masyarakat Kota 

Bogor. Artinya, dalam kondisi tertentu 

jika ketersediaan produk semakin naik 

atau kuat, justru loyalitas pelanggan Kopi 

Cap LiongBulan pada masyarakat Kota 

Bogor akan berkurang, dapat dikatakan 

bahwa semakin sedikit stock produk Kopi 

Cap Liong Bulan tersebut maka pelanggan 

akan semakin loyal yang dimana 

pelanggan beranggapan bahwa dengan 

stock produk yang sedikit berarti bahwa 

perputaran produknya lancar sehingga 

produk selalu dalam kondisi yang fresh. 

Terakhir,   variabel asosiasi merek 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong Bulan 

di Kota Bogor, asosiasi merek memiliki 

peran yang cukup penting bagi suatu 

produk itu sebabnya asosiasi merek 

menjadi variabel independen yang 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, berdasarkan teoriasosiasi 

merek adalah segala sesuatu yang 

berhubungan atau yang saling terkait 

tentang suatu brand yang tertanam 

didalam memori konsumen ( Aaker dalam 

Nugroho dan Irsyad, 2019:3), 

berpengaruhnya variabel asosiasi merek, 

kemungkinan karena memang konsumen 

cenderung memutuskan untuk menjadi 

pelanggan yang loyal terhadap produk 

dikarenakan produk tersebut sudah 

memiliki kesan tersediri didalam memori 

pelanggan. 

Dari uraian diatas terdapat dua 

variabel berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong Bulan 

di Kota Bogor, yaitu asosiasi merek (X3) 

dan ketersediaan produk (X2), sedangkan 

dua variabel independen lainnya yaitu 

persepsi kualitas (X1), dan harga (X4) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong Bulan 

di Kota Bogor. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Sesuai dengan uraian diatas serta 

hasil análisis dan interprestasi data yang 

telah dijelaskan sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara serempak atau simultan 

persepsi kualitas, ketersediaan 

produk, asosiasi merek dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Kopi Cap Liong 

Bulan di Kota Bogor. 

2. Secara parsial persepsi kualitas tidak 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Kopi Cap Liong Bulan di 

Kota Bogor. 

3. Secara parsial ketersediaan produk 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Kopi 

Cap Liong Bulan di Kota Bogor. 

4. Secara parsial asosiasi merek 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Kopi 

Cap Liong Bulan di Kota Bogor. 

5. Secara parsial harga tidak 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Kopi Cap Liong Bulan di 

Kota Bogor. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka saran yang dapat 

diberikan antara lain sebagai berikut: 

1. Pabrik Kopi Cap Liong Bulan 

merupakan pabrik rumahan yang 

telah memproduksi kopi sejak lama 

sebaiknya selalu mempertahankan 

asosiasi merek dalam berbagai hal 

misalnya kualita sproduk, 

mempertahankan standar produk 

yang saat ini ada dalam benak 

pelanggan hal ini dikarenakan 
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variabel asosiasi merek ini secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Di era modern saat ini dalam 

memperhatikan asosiasi merek 

perusahaan hendaknya melakukan 

inovasi terkait produk secara 

berkesinambungan, mampu 

menganalisis keinginan konsumen 

bukan hanya sekedar memenuhi 

kebuthan konsumen agar tetap dapat 

bertahan ditengah persaingan yang 

ketat saa tini. Sehingga dapat 

membuat konsumen tetap memilih 

produk Kopi Cap Liong Bulan 

tersebut dan menambah kepercayaan 

kosumen terhadap produk Kopi Cap 

Liong Bulan meskipun banyak 

produk lain yang sejenis sehingga 

konsumen akan berpotensi lebih besar 

menjadi pelanggan yang loyal. 

3. Dalam hal ketersediaan produk, 

berdasarkan beberapa keluhan 

pelanggan saat ini yang cukup sulit 

menemukan Kopi Cap Liong Bulan 

ditempat tertentu,produsen 

hendaknya memperluas 

pendistribusian ke berbagai tempat 

seperti minimarket dan supermarket 

bukan hanyak warung-warung kecil 

di daerah Bogor. Seiring dengan hasil 

penelitian yang berpengaruh negatif 

terhadap loyalitas, produsen juga 

penting memperhatikan kuantitas 

produk yang di distribusikan agar 

produk yang di distribusikan tidak 

terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit 

sehingga perputaran produk cepat dan 

produk yang tersedia di toko-toko 

selalu dalam keadaan baru. 

4. Untuk persepsi kualitas dan harga 

tidak menunjukan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, Kopi Cap Liong Bulan 

tidak perlu khawatir Karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

pelanggan Kopi Cap Liong Bulan di 

Kota Bogor memutusakan melakukan 

pembelian ulang bukan karena 

adanya pengaruh dari variabel 

tersebut, akan tetapi hendaknya Kopi 

Cap Liong Bulan tetap meningkatkan 

strategi agar tetap dapat bersaing 

dengan produk lain yang sejenis. 

5. Bagi peneliti lebih lanjut, diharapkan 

dapat memperdalam penelitian 

dengan cara memperbanyak variabel 

dengan subyek yang berbeda tidak 

hanya variabel yang sekarang telah 

diteliti, tapi dengan lebih lengkap lagi 

yang tentunya dapat mempengaruhi 

loyalitas pelanggan agar bisa 

dijadikan masukan untuk perusahaan 

yang bersangkutan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

penggunaan electronic money di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan sampel dilakukan melalui 

cluster sampling. Adapun sampel tersebut berjumlah 100 responden, dengan 

menggunakan model analisis regresi linier berganda.  Hasil uji regresi menunjukkan 

bahwa 59,30% faktor-faktor keputusan penggunaan dapat dijelaskan oleh persepsi 

kemanfaatan, persepsi kemudahan, dan daya tarik promosi sedangkan sisanya 40,70% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji F 

menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan penggunaan E-Money. Hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial 

tersebut variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, dan daya tarik promosi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan E-Money. 

Kata kunci : Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan, Daya Tarik Promosi, 

Keputusan Penggunaan 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the factors that effect of influence the decision of 

the use of E-Money in the Community. The type of research used is quantitative research 

with a descriptive approach. Sample selection was performed through cluster sampling. 

The sample was amounted to 100 respondents, further analyzed using multiple linear 

regression analysis models. Regression test results show that 59.30% of usage decision 

factors can be explained by perception of benefits, perception of ease, and promotion 

attractiveness while the remaining 40.70% was explained by other factors which were not 

examined in this study. The F-test results showed that all variabless positively and 

significantly influenced the decision of the use of E-Money. The T test results show that 

variable perception of benefit, perception of ease, and promotion attractiveness affect 

partially in positive and significant on the decision of the use of E-Money. 

Key words : perception of benefits, perception of ease, promotion attractiveness, 

decision of use 
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PENDAHULUAN 

Khususnya di kota-kota besar, 

penggunaan uang elektronik (e-money) 

cukup tinggi. Hal ini bisa dipahami karena 

tingkat perputaran uang di perkotaan jauh 

lebih cepat dibandingkan dengan daerah-

daerah [1]. Selain sebagai ibukota negara 

kesatuan Republik Indonesia, Jakarta 

mempunyai peran yang penting dan 

multifungsi. Secara ekonomi Jakarta 

merupakan kota yang berkontribusi paling 

tinggi bagi perekonomian Nasional, yaitu 

sekitar 17 persen dari total produk 

domestic bruto Nasional [2]. Secara 

sederhana, uang elektronik didefinisikan 

sebagai alat pembayaran dalam bentuk 

elektronik dimana nilai uangnya disimpan 

dalam media elektronik tertentu. 

Penggunanya harus menyetorkan uangnya 

terlebih dahulu kepada penerbit dan 

disimpan dalam media elektronik sebelum 

menggunakannya untuk keperluan 

bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang 

elektronik yang tersimpan dalam media 

elektronik akan berkurang sebesar nilai 

transaksi dan setelahnya dapat mengisi 

kembali (top-up). Media elektronik untuk 

menyimpan nilai uang elektronik dapat 

berupa chip atau server. Penggunaan uang 

elektronik ini sebagai alat pembayaran 

yang inovatif dan praktis diharapkan dapat 

membantu kelancaran pembayaran 

kegiatan ekonomi yang bersifat massal, 

cepat dan mikro, sehingga 

perkembangannya dapat membantu 

kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang 

transportasi seperti kereta api maupun 

angkutan umum lainnya atau transaksi di 

minimarket, food court, atau parker [3]. E-

money merupakan alternatif alat 

pembayaran non tunai khususnya untuk 

pembayaran mikro sampai dengan ritel. 

Munculnya e-money dilatar belakangi 

oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/12/PBI/2009 sebagai salah satu 

pendukung Bank Indonesia untuk 

menciptakan less cash society di republic 

Indonesia. E-Money sendiri bertujuan 

untuk memudahkan manusia dalam 

melakukan segala macam transaksi 

ekonomi di kehidupannya terutama untuk 

transaksi berskala mikro [4].  Atas data 

dan penjelasan tersebut peneliti tertarik 

untuk mengukur penggunaan electronic 

money di masyarakat. Dengan 

berlandaskan persepsi kemanfaatan, 

persepsi kemudahan, dan daya tarik 

promosi sebagai variabel bebas, akan 

dilihat variabel yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan 

electronic money di masyarakat. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di DKI 

Jakarta dengan spesifikasi daerah Jakarta 

Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, 

Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan 

Kepulauan Seribu pada bulan Mei 2019 

sampai dengan bulan Juli 2019. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif, yaitu metode yang hanya 

memberikan gambaran atau dekriptif 

tentang variable dari sebuah fenomena 

yang diteliti [5]. Metode penelitian yang 

digunakan adalah cross-sectional yaitu 

sebuah metode survei dengan melakukan 

pengumpulan data primer secara langsung 

ke lapangan dan jangka waktu dalam 

melakukan proses pengambilan datanya 

sudah ditetapkan oleh penelit [6]. Variabel 

Penelitian terdiri dari, X1: Persepsi 

Kemanfaat, X2: Persepsi Kemudahan X3: 

Daya Tarik Promosi dan Y: Keputusan 
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Penggunaan Electronic Money di 

Masyarakat.  

Data penelitian adalah data primer, 

diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner 

yang dirancang dengan Skala Likert. 

Sampel penelitian adalah  warga provinsi 

DKI Jakarta dengan usia produktif, yaitu 

penduduk yang berada dalam kelompok 

usia antara 15 hingga 64 tahun berjumlah 

100 responden. Uji Kualitas Data ( Uji 

Validitas dan Uji reliabilitas) 

menggunakan SPSS. Teknis Analisi 

Regresi Berganda menggunakan 

persamaan  

 
Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji 

Multikolinieritas, Uji 

Heteroskedastisitas), dan Uji Hipotesis 

(Persamaan regresi, Uji Parsial, Koefisien 

Determinasi, Uji F, Pengaruh Dominan) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

3.1.1. Gambaran Umum Responden 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 

jumlah responden terbanyak adalah laki-

laki dengan jumlah 51%. Dengan rata-rata 

usia antara 30 – 40 tahun  (29%), 

berdomisili di Jakarta Timur (28%) dan 

pekerjaan rata-rata adalah karyawan 

swasta (49%). 

3.1.2. Uji Kualitas Data  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah berbagai item pernyataan atau 

indikator yang digunakan tersebut valid 

atau tidak serta reliabel atau tidak [7]. Hal 

ini penting karena salah satu syarat bahwa 

sebuah data dapat dilakukan uji hipotesis 

adalah harus valid dan reliabel. Di bawah 

ini disajikan hasil uji kualitas data berupa 

uji validitas dan uji reliabilitas. 

 

 

1. Uji Validitas 

Tabel 1. Uji Validitas  

Variabel Persepsi Kemanfaatan 

 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai Corrected Item-Total Correlation 

pada variabel persepsi kemanfaatan yang 

disajikan pada kolom Corrected Item-

Total Correlation hasil perhitungan 

menggunakan SPSS (terlampir) lebih 

besar dari 0,3 sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua item pertanyaan tentang 

variabel persepsi kemanfaatan tersebut 

valid dan dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya. 

 
Tabel 2. Uji Validitas  

Variabel Persepsi Kemudahan 

 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai Corrected Item-Total Correlation 

pada variabel persepsi kemudahan yang 

disajikan pada kolom Corrected Item-

Total Correlation hasil perhitungan 

menggunakan SPSS (terlampir) lebih 

besar dari 0,3 sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua item pertanyaan tentang 

variabel persepsi kemanfaatan tersebut 

valid dan dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya. 
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Tabel 3. Uji Validitas  

Variabel Daya Tarik Promosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai Corrected Item-Total Correlation 

pada variabel daya tarik promosi yang 

disajikan pada kolom Corrected Item-

Total Correlation hasil perhitungan 

menggunakan SPSS (terlampir) lebih 

besar dari 0,3 sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua item pertanyaan tentang 

variabel persepsi kemanfaatan tersebut 

valid dan dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya. 

Tabel 4. Uji Validitas  

Variabel Keputusan Penggunaan 

 

 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai Corrected Item-Total Correlation 

pada variabel keputusan penggunaan yang 

disajikan pada kolom Corrected Item-

Total Correlation hasil perhitungan 

menggunakan SPSS (terlampir) lebih 

besar dari 0,3 sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua item pertanyaan tentang 

variabel persepsi kemanfaatan tersebut 

valid dan dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya. 

Adapun hasil uji reliabilitas tersebut dapat 

dilihat pada  berikut: 

2. Uji Reliabilitas 

Tabel 5. Uji Reliabilitas 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai Cronbach’s Alpha yang tertera dalam 

Tabel Reability Statistics hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS 

untuk masing-masing variabel lebih besar 

dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua instrumen penelitian ini handal 

(reliable) dan dapat digunakan untuk uji 

selanjutnya. 

3.1.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini wajib dilakukan sebelum 

seseorang melakukan analisis regresi 

linier berganda. Adapun uji klasik yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas.  

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk 

menguji apakah pada suatu model regresi 

, suatu  variable independen dan variabl 

dependen ataupun keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak normal [7]. 

Hasil uji Normalitas adalah seperti gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VARIABEL Cronbach's Alpha SIMPULAN

1 Persepsi Kemanfaatan 0,843 RELIABEL

2 Persepsi Kemudahan 0,794 RELIABEL

3 Daya Tarik  Promosi 0,739 RELIABEL

4 Keputusan Penggunaan 0,850 RELIABEL
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Gambar 1. Uji Normalitas 

Grafik di atas memperlihatkan bahwa 

variabel berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan oleh gambar histogram yang 

tidak miring ke kanan maupun ke kiri 

sehingga model regresi layak digunakan 

untuk memprediksi keputusan pembelian. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Tabel 6. Uji Mulitkolinearitas 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai tolerance variabel independen yang 

ada diatas 0,1 serta nilai VIF-nya dibawah 

10 yang berarti bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas antara variabel yang satu 

dengan variabel lainnya. 

Uji selanjutnya yaitu Uji 

Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 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 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

3.1.3. 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). 

1. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Tabel 7. Persamaan Regresi 

 

 

 

Melihat nilai Unstandardized Coefficients 

Beta di atas, maka dapat ditentukan 

persamaan regresi linier berganda yang 

dihasilkan dari penelitian ini, sebagai 

berikut:  

Y = 5,446 + 0,488X1 + 0,330X2 + 0,233X3 

Yang berarti bahwa : 

1. Konstanta sebesar 5,446 yang berarti 

jika variabel persepsi kemanfaatan, 

persepsi kemudahan, dan daya tarik 

promosi dianggap nol maka variabel 

keputusan penggunaan hanya 

sebesar 5,446. 

2. Koefisien regresi variabel persepsi 

kemanfaatan diperoleh nilai sebesar 

0,488 yang berarti jika variabel 

persepsi kemanfaatan mengalami 

kenaikan satu satuan sementara 

variabel persepsi kemudahan dan 

daya tarik promosi diasumsikan 

tetap maka keputusan penggunaan 

juga akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,488. 

3. Koefisien regresi variabel persepsi 

kemudahan diperoleh nilai sebesar 

0,330 yang berarti jika variabel 

persepsi kemudahan mengalami 

kenaikan satu satuan sementara 
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variabel persepsi kemanfaatan dan 

daya tarik promosi diasumsikan 

tetap maka keputusan penggunaan 

juga akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,330. 

4. Koefisien regresi variabel daya tarik 

promosi diperoleh nilai sebesar 

0,233 yang berarti jika variabel daya 

tarik promosi mengalami kenaikan 

satu satuan sementara variabel 

persepsi kemanfaatan dan persepsi 

kemudahan diasumsikan tetap maka 

keputusan penggunaan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,233. 

 

2. Hasil Uji F (Simultan) 

Tabel 8. Hasil Uji F 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung yang diolah dengan 

menggunakan SPSS adalah sebesar 

49,115. Sementara itu nilai Ftabel yang 

dilihat pada tabel nilai. Nilai untuk 

distribusi F adalah 2,700. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa 

nilai Fhitung = 49,115 > dari Ftabel = 2,700. 

Ini berarti bahwa variabel bebas yang 

terdiri dari persepsi kemanfaatan, persepsi 

kemudahan, dan daya tarik promosi 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan Electronic Money 

di DKI Jakarta. 

3. Koefisien Determinasi 

Tabel 9. Koefisien Determinasi 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Square adalah 0,593 atau 

59,3%. Ini berarti bahwa variabel bebas 

berupa persepsi kemanfataan, persepsi 

kemudahan, dan daya tarik promosi secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel 

terikat keputusan penggunaan Electronic 

Money di DKI Jakarta sebesar 59,3% 

sedangkan sisanya sebesar 40,7% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

4. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Tabel 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 1,985. Dengan 

membandingkan thitung dan ttabel maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial persepsi kemanfaatan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan penggunaan 

Electronic Money di DKI Jakarta 

karena thitung (4,655) > ttabel 

(1,985) serta nilai signifikansinya di 

bawah 0,05. 

2. Secara parsial persepsi kemudahan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan penggunaan 

Electronic Money di DKI Jakarta 

karena thitung (4,025) > ttabel 

(1,985) serta nilai signifikansinya di 

bawah 0,05. 

3. Secara parsial daya tarik promosi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan penggunaan 

Electronic Money di DKI Jakarta 

karena thitung (2,235) > ttabel 

(1,985) serta nilai signifikansinya di 

bawah 0,05. 
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Guna mengetahui variabel bebas 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 persepsi kemanfaatan yaitu 

sebesar 0,445 yang berarti bahwa variabel 

persepsi kemanfaatan merupakan variabel 

yang paling dominan berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan 

Electronic Money di DKI Jakarta. 

3.2. Pembahasan 

Sesuai dengan latar belakang yang 

telah disampaikan di awal dimana sampai 

saat ini masih ditemui kendala dalam 

penggunaan Electronic Money di DKI 

Jakarta khususnya mengenai keputusan 

penggunaan yang masih rendah sehingga 

perlu dilakukan penelitian diantaranya 

dengan menggunakan variabel persepsi 

kemanfaatan, persepsi kemudahan, dan 

daya tarik promosi maka permasalahan 

tersebut setidaknya mulai terjawab.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh hasil bahwa 

kemanfaatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

penggunaan Electronic Money. Hal ini 

berdasarkan nilai thitung sebesar 4,655, 

sedangkan ttabel sebesar 1,985, maka 

thitung > ttabel. Serta nilai signifikansinya di 

bawah 5%, yaitu hanya 0,000. Artinya 

besarnya kemanfaatan akan 

mempengaruhi keputusan dalam 

menggunakan Electronic Money. Hal ini 

dapat diasumsikan karena semakin besar 

kemanfaatan yang timbul saat 

menggunakan suatu produk maka akan 

semakin besar pula minat dalam 

menggunakannya.  

Bagi pengguna Electronic Money 

di DKI Jakarta, banyaknya manfaat seperti 

transaksi yang cepat, memiliki ketelitian 

nominal yang lebih baik, dan efisiensi 

yang diberikan akan memberikan 

pengaruh dominan dibanding variabel 

lain. Hal ini wajar terjadi karena umumnya 

masyarakat tertarik dengan produk simple 

tetapi memberikan banyak manfaat. 

Demikian halnya dengan variabel 

kedua yang digunakan peneliti, bahwa 

kemudahan juga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

penggunaan Electronic Money. Hal ini 

berdasarkan nilai thitung sebesar 4,025, 

sedangkan ttabel sebesar 1,985, maka 

thitung > ttabel. Serta nilai signifikansinya 

di bawah 5%, yaitu hanya 0,000. Artinya 

besarnya kemudahan akan mempengaruhi 

keputusan dalam menggunakan 

Electronic Money. Hal ini dapat 

diasumsikan karena semakin besar 

kemudahan yang timbul saat 

menggunakan suatu produk maka akan 

semakin besar pula minat dalam 

menggunakannya. 

Kemudahan yang dirasakan 

pengguna seperti cara penggunaan, nilai 

yang praktis, alternatif alat bayar dan 

keberadaan yang mudah dijangkau 

membuat masyarakat memutuskan 

menggunakan Electronic Money dalam 

transaksinya. Jika kita hubungkan antara 

variabel pertama dan kedua yakni 

kemanfaatan dan kemudahan, keduanya 

memiliki perbedaan tipis yang sama-sama 

berpengaruh tinggi. Masyarakat ternyata 

menginginkan sebuah produk pembayaran 

yang mudah, praktis, dan memberikan 

banyak manfaat. 

Di sisi lain peranan promosi juga 

turut menyumbang pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap keputusan 

penggunaan Electronic Money. Hal ini 

berdasarkan nilai thitung sebesar 2,235, 

sedangkan ttabel sebesar 1,985, maka 

thitung > ttabel. Serta nilai signifikansinya di 

bawah 5%, yaitu hanya 0,028. Artinya 

besarnya daya tarik promosi akan 

mempengaruhi keputusan dalam 

menggunakan Electronic Money. Hal ini 
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dapat diasumsikan karena semakin besar 

promosi yang dilakukan untuk 

menggunakan suatu produk maka akan 

semakin besar pula minat dalam 

menggunakannya. 

Seiring perkembangan zaman dan 

kemajuan teknologi, banyak kita jumpai 

pembayaran di sejumlah gerai yang sudah 

mengurangi atau bahkan hanya menerima 

transaksi non tunai. Selain praktis, ini 

merupakan salah satu upaya untuk 

mendukung program Gerakan Nasional 

Non Tunai dari Pemerintah. Masyakat 

membutuhkan alat pembayaran yang 

memang mudah digunakan dan banyak 

manfaatnya, artinya dalam satu alat 

pembayaran dapat digunakan untuk 

berbagai jenis transaksi. Ditambah lagi 

dengan promosi yang dilakukan oleh 

penerbit dan pelaku usaha misalnya, dapat 

meningkatkan minat masyarakat terhadap 

penggunaan Electronic Money itu sendiri. 

Jika dibandingkan dengan 

berbagai penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, tentunya hal ini 

akan lebih menguatkan penelitian-

penelitian tersebut dimana selain karena 

faktor harga, faktor fitur layanan, faktor 

desain, faktor lain yang menentukan 

seseorang memutuskan untuk 

menggunakan Electronic Money adalah 

kemanfaatan dan kemudahannya. 

Dilihat dari demografi responden, 

pengguna Electronic Money di DKI 

Jakarta yang didominasi oleh usia remaja 

dan dewasa juga semakin memperkuat 

hasil penelitian. Mengapa? Karena 

biasanya usia remaja dan dewasa adalah 

usia produktif dengan mobilitas yang lebih 

tinggi dibanding rentang usia lainnya. 

Bagi mereka, dengan adanya alat 

pembayaran yang praktis semakin 

memudahkan mereka dalam beraktifitas. 

Oleh sebab itu sebagai penerbit dan pelaku 

usaha yang menerapkan Electronic Money 

dalam pembayarannya harus mampu 

menganalisa dan melihat hal tersebut 

dengan baik. 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Simpulan 

Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta 

hasil analisis dan interprestasi data yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

diambil simpulan, sebagai berikut : 

1. Secara serempak persepsi 

kemanfaatan, persepsi kemudahan, 

dan daya tarik promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

penggunaan Electronic Money di 

DKI Jakarta. 

2. Secara parsial persepsi kemanfaatan 

berpengaruh siginifikan terhadap 

keputusan penggunaan Electronic 

Money di DKI Jakarta. 

3. Secara parsial persepsi kemudahan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan Electronic 

Money di DKI Jakarta. 

4. Secara parsial daya tarik promosi 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan Electronic 

Money di DKI Jakarta 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan ekonomi dan bisnis dunia saat ini telah menempatkan berbagai organisasi 

dalam kondisi dan tantangan yang belum terbayangkan sebelumnya. Tantangan seperti 

operasional yang semakin kompleks, jangkauan geografis yang semakin luas maupun 

dinamika lingkungan yang semakin tinggi menjadi sesuatu yang keniscayaan yang harus 

dihadapi oleh berbagai organisasi pada milenial ini (GRC Stack, 2019). Meskipun 

beberapa organisasi berpikir bahwa proses bisnis mereka sudah pada tempatnya, 

operasional mereka sudah efisien, risiko-risiko sudah dimitigasi dengan baik dan sudah 

patuh pada berbagai aturan perundangan yang dipersyaratkan, namun masih terdapat 

banyak area yang belum tertangani tanpa satu platform khusus seperti GRC. 

 

ABSTRACT 

 

The economic and business developments of today's world have put various organizations 

in conditions and challenges unimaginable before. Challenges such as increasingly 

complex operations, wider geographic reach and heightened environmental dynamics are 

the inevitability that organizations in these millennials must face (GRC Stack, 2019). 

Although some organizations think that their business processes are in place, their 

operations are already efficient, the risks are well mitigated and have complied with the 

various required laws and regulations, but there are still many areas that have not been 

handled without a specific platform such as GRC. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

GRC sendiri, sebagai singkatan dari 

Governance, Risk and Compliance atau 

dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan 

sebagai Governansi, Risiko dan Kepatuhan, 

adalah suatu konsep terintegrasi yang 

menjelaskan berbagai kegiatan organisasi, 

mulai dari penyusun audit tahunan, 

menegakkan berbagai prosedur 

pengawasan internal yang berkelanjutan, 

Menyusun tugas dan tanggung-jawab 

dalam proses bisnis dan para penggunanya, 

hingga prosedur analisa data dari sistem 

bisnis tersebut (Papazafeiropoulou, 

Spanaki, 2016). Isitlah GRC ini mulai 

diperkenalkan oleh Pricewater house 

Coopers di tahun 2014 untuk kemudian 

berkembang luas dan menjadi solusi 

penting dalam kebutuhan bisnis dari setiap 

organisasi (Gill and Purushottam, 2008). 

GRC dibangun dari berbagai komponen 

yaitu: 

1. Governance (Governansi/Tata Kelola) 

yang perpedoman pada ISO 37000 (draft 

2020) atau Peraturan Menteri Negara 

BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 

tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik 

Negara. Pada sisi Governansi ini titik 

perhatian terletak pada: pola hubungan 

dan fungsi peran dari pemegang 

saham/Rapat Umum Pemegang Saham, 

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 

2. Risk Management (Manajemen risiko) 

yang berpedoman pada ISO 31000: 2018 

dan/atau COSO ERM 2017. Pengaturan 

utama dari standar ini ada pada 

komitmen dan kepedulian pada: Prinsip, 

Kerangka dan Proses Manajemen 

Risiko. 

3. Compliance (Kepatuhan) dengan 

berpedoman pada ISO 19600:2014 yang 

membahas tentang Kepemimpinan dan 

Kepatuhan dalam proses identifikasi 

kewajiban, perencanaan, operasi dan 

pengendalian, evaluasi kerja dan 

pelaporan, serta pengelolaan 

ketidakpatuhan, yang kemudian bergulir 

Kembali kefase identifikasi kewajiban. 

Penelitian oleh GRC Stack (2019) 

menyebutkan bahwa terdapat 3 hal penting 

yang menjadi sinyal penting untuk selalu 

dilihat dan dimonitor keberadaannya, 

terutama karena keberadaan hal tersebut 

menjadi pertanda akan adanya kebutuhan 

akan suatu solusi/penerapan GRC. Hal 

tersebut adalah:  

(i) Kepatuhan Ketat, dimana terjadi 

perubahan yang cepat pada aturan dan 

perundang-undangan pada berbagai 

lokasi maupun industri beroperasinya 

organisasi.  

(ii) Luasan Wilayah Geografis, dimana 

melibatkan banyak lokasi dalam rantai 

pasok, produksi maupun operasional 

bisnis yang kemudian meningkatkan 

risiko pada proses pemenuhan 

kepatuhan organisasi jika dilalukan 

secara terpisah-pisah. 

(iii) Postur Risiko yang belum optimal, 

dimana kemampuan memahami risiko 

yang berbeda dari tiap organisasi 

menyebabkan penanganan maupun 

mitigasi risiko yang berbeda dari tiap 

organsiasi.  

Jika suatu organisasi dalam bisnisnya 

menghadapi kebutuhan untuk patuh pada 

aturan yang ketat, atau memiliki 

lokasi/fasilitas operasional yang beragam, 

atau mempunyai selera risiko yang rendah, 

atau gabungan dari ketiga hal tersebut, 

maka sudah saatnya organisasi tersebut 

mulai menerapkan GRC sehingga para 

personil organisasi dapat saling 

berkolaborasi dalam berbagi informasi 

yang diperlukan dalam kewenangannya dan 

bekerja dalam situasi yang harmonis. 

Secara formal (OCEG’s GRC Capability 

Model 3.0, 2015), GRC didefinsikan 

sebagai suatu sistem yang terdiri dari 

manusia, proses dan teknologi yang 

memungkinkan suatu organisasi untuk: (1) 

Memahami dan menempatkan prioritas dari 

berbagai harapan para pemangku 



VOL. 12, NO. 2 TAHUN 2020-ISSN-2088-1312 JURNAL GICI 134 
 

kepentingan, (2) Menentukan tujuan bisnis 

(Business Objectives) yang selaras dengan 

nilai dan risiko, (3) Mencapai tujuan 

dengan tetap mengoptimalkan profil risiko 

serta melindungi nilai, (4) Beroperasi 

dalam batas-batas hukum, kontrak, internal, 

sosial dan etika, (5) Menyediakan informasi 

yang relevan, dapat diandalkan dan tepat 

waktu kepada pemangku kepentingan yang 

sesuai, dan (6) Menyediakan ukuran dari 

kinerja dan efektivitas sistem yang berjalan. 

Tujuan utama dari penerapan GRC ini, 

dengan mengacu pada SDM, proses, 

teknologi, dan informasi yang membantu 

perusahaan, adalah mencapai kondisi 

kinerja berprinsip (principled 

performance), yaitu: secara andal dapat 

mencapai tujuan (objectives) dari 

organisasi, dengan memperhitungkan dan 

menangani ketidak-pastian, dan tetap 

bertindak berpegang teguh pada integritas. 

 

 

 

 

The Principled Performance View of 

Integration (Sumber: OCEG, 2015, 

GRC Capability Model version 3.0) 

 

Peneliti Indonesia, Leo J Susilo (2017) 

menjelaskan definisi principled 

performance yang di atas adalah sebagai 

berikut: 

▪ objectives: sasaran harus tertulis, dan 

terukur sehingga dapat ditunjukan 

(demonstrable), dengan kata lain 

memenuhi kriteria SMART (specific, 

measurable, achievable, relevantand 

time bound); 

▪ reliable achievement of: suatu proses 

yang dapat diandalkan karena 

dilaksanakan dengan disiplin, konsisten 

dan akurat; 

▪ addressing uncertainties: menangani 

ketidakpastian yang dihadapi dalam 

proses pencapaian sasaran secara 

menyeluruh (holistic–enterprise wide), 

dan dilaksanakan secara proaktif, rinci 

dan cermat (rigourous); 

▪ acting with integrity: dilakukan dengan 

menaati batasan-batasan kepatuhan 

yang wajib (mandatory), seperti 

regulasi, undang-undang, standar 

industri, norma-norma masyarakat, dan 

lain-lain, serta yang batasan kepatuhan 

yang bersifat mandiri (selfregulating), 

seperti aturan internal perusahaan, 

Pedoman Etika Bisnis Perusahaan, 

perjanjian dan kontrak dengan vendor 

maupun pelanggan, dan lain-lain. 

Kepatuhan ini dilakukan secara 

realistis, artinya bila terjadi kesalahan 

harus kita perbaiki dan tidak 

disembunyikan. 

 

Leo J Susilo (2017) juga menegaskan 

bahwa GRC dan principled performance 

mirip dua sisi dari sebuah mata uang. 

Dengan demikian, GRC tidak ada gunanya 

bila tidak mencapai principled 

performance, demikian juga sebaliknya, 

dimana principled performane tidak dapat 

dicapai secara optimal bila GRC tidak 

berhasil disinergikan dengan baik. 

2. Model GRC Terintegrasi 

Dalam membangun satu sistem GRC yang 

terintegrasi (Integrated GRC) maka dapat 

digunakan OCEG GRC Model (2015) 

sebagai landasan utamanya. Dalam hal ini 

penggunaan model ini akan menjadikan 

GRC sebagai suatu koleksi kemampuan 

yang terintegrasi sehingga organisasi 

tersebut mampu untuk mencapai Kinerja 

Berprinsip (Principled Performance) yang: 

• G – secara andal dapat mencapai tujuan 

(objectives) dari organisasi, 

• R – dengan memperhitungkan dan 

menangani ketidak-pastian, dan 

• C – tetap bertindak berpegang teguh 

pada integritas. 

 

 

Principled 

Performance 
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Kinerja Berprinsip (sumber: OCEG 

GRC 2011) 

Adapun pencapaian Kinerja Berprinsip 

(Principled Performance) didapatkan 

dengan memperhatikan dan menggunakan 

3 pilar prinsip yang harus dijalankan, yaitu: 

1. Prinsip Tujuan (Purpose) – 

mendefinisikan tujuan melalui visi, misi 

dan nilai-nilai yang menjadi petunjuk 

dalam segala hal di organisasi tersebut 

2. Prinsip Orang (People) – menerapkan 

kepemimpinan dan sumber daya 

manusia untuk berkarakter kuat dan 

konsisten dalam menyalurkan energinya 

terhadap pencapaian Prinsip Tujuan 

3. Prinsip Jalur (Pathway) – membongkar 

silo-silo (sekat-sekat otonom) dan 

menyatukan kemampuan dari setiap 

elemen kunci sistem sehingga organisasi 

tersebut tetap dalam jalurnya, yaitu 

dalam sistem governansi/tata kelola, 

manajemen strategis, kinerja, risiko, 

kepatuhan dan audit. 

 

 

 

 

 

 

Elemen model dari GRC (sumber:  

OCEG GRC Capability Model 3.0) 

Pada model ini tiap elemen dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

• Learn – tahap ini dimulai dengan 

mempelajari tentang konteks (internal 

maupun eksternal) suatu organisasi, 

budaya dan pemangku kepentingan 

utama untuk mendapatkan informasi 

tentang tujuan, strategi dan tindakan 

• Align – tahap ini adalah menyelaraskan 

strategi dengan tujuan maupun selarasan 

tindakan dengan strategi, dengan 

menggunakan pengambilan keputusan 

yang efektif (dengan memperhatikan 

nilai-nilai, kesempatan, ancaman 

maupun persyaratan yang berlaku). Hal 

utama dalam tahap ini adalah penentuan 

arah, tujuan, identifikasi masalah, 

penilaian (assessment) dan rancangan 

kebijakan. 

• Perform – tahap ini menjalankan 

tindakan yang mempromosikan serta 

memberi penghargaan atas pencapaian 

tertentu, menghindari dan 

menyelesaikan hal-hal yang tidak di 

inginkan, serta mendeteksi suau 

kejadian secepat mungkin. Tindakan 

dalam tahap ini meliputi pengendalian, 

kebijakan (policies) komunikasi, 

edukasi, pemberian insentif, 

catatan/peringatan (notifications), 

pertanyaan-pertanyaan terkait maupun 

tanggapan atas proses yang berjalan. 

• Review – tahap ini dilakukan peninjauan 

atas efektivitas rancangan dan operasion 

alatas strategi dan tindakan yang 

diambil, sebagiamana juga kesesuaian 

dari tujuan yang ada untuk memperbaiki 

organisasi tersebut. Kegiatan utama 

dalam tahap ini adalah melakukan 

pemantauan, pemastian (assurance) dan 

perbaikan (improvement) yang 

berkelanjutan, sebagai masukan dari 

siklus Learn berikutnya.  

 

Untuk sistem yang terintegrasi, dapat 

digunakan model yang dikembangkan oleh 

Pedro Vincente dan Maria DaSilva (2011) 

sebagaiberikut: 
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Model Konseptual GRC (Sumber: 

Vinvente & DaSilva, 2011) 

Model Konseptual GRC ini oleh Michael 

Rasmussen (2018) dibagi menjadi 3 

komponen utama GRC sebagai berikut: 

1. Governance  

Governansi atau tata kelola ini menentukan 

arahan dan strategi bagi organisasi untuk 

secara andal mencapai tujuannya. 

Governansi ini juga menentukan konteks 

dari manajemen risiko. Dalam Model 

DaSilva tersebut, fungsi utama dalam Tata 

Kelola ini adalah Manajemen Kebijakan 

(Policy Management), dimana turunannya 

adalah Akuntabilitas dan Peran 

(Accountability and Roles), Strategi, Kode 

Etik, Budaya, Selera Risiko serta Tujuan 

Utama (Key Objectives). Kinerja Tata 

Kelola ini dievaluasi melalui pelaporan dan 

dashboard. Uraian secara parsial tentang 

Governansi ini diatu rdalam ISO 37000 

(DIS 2020). 

2. Risk Management 

Manajemen risiko bertugas untuk 

mengelola dan memahami ketidak-pastian 

dengan jalan menilai dan memonitor risiko 

yang ada dalam konteksnya, serta 

melakukan perlakuan terhadap risiko 

tersebut dengan cara menerima (risk 

acceptance), menghindari (avoidance), 

mitigasi atau pengalihan (transfer). Fokus 

utama area ini adalah Manajemen Risiko 

dan Masalah (Risk and Issue Management) 

dimana perlu dipastikan bahwa pengelolaan 

risiko diselaraskan dengan budaya risiko 

dan tujuan utama. Pengelolaan risiko itu 

sendiri menetapkan selera risiko dan 

mengidentifikasi peristiwa risiko melalui 

proses sehingga didapatkan penilaian risiko 

berupa paparan risiko dan risiko prioritas. 

Sebagai acuan penilaian, maka dibuat KRI 

(Key Risk Indicators) yang dianalisa secara 

pararel dengan pengendalian internal dalam 

proses pemantauan di dashboard Tata 

Kelola. Uraian secara parsial tentang 

Manajemen Risiko ini diatur dalam ISO 

31000:2018 atau COSO ERM 2017. 

3. Compliance (ISO 19600) 

Kepatuhan bertujuan untuk memastikan 

bahwa organisasi bertindak dengan 

integritas dalam memenuhi kewajiban 

peraturan perundangan, kontraktual dan 

kewajiban maupun nilai yang sudah 

ditetapkan oleh organisasi tersebut. 

Kepatuhan ini berjalan pada koridor 

rencana perlakuan risiko sehingga risiko 

dapat dikelola dalam batasbatasannya dan 

kendali atas risiko berjalan sesuai tempat 

dan fungsinya. Di area ini fungsi yang 

menjadi perhatian utama adalah 

manajemen Kebijakan, Manajemen Audit, 

dan Manajemen Permasalahan (issue 

management). Kepatuhan ini memastikan 

pemenuhan kebijakan, regulasi dan standar, 

sementara pengelolaan audit melakukan 

pelaporan ukuran kepatuhan dalam bentuk 

temuan yang didukung dengan bukti dan 

rekomendasi tindakan. Prosedur penilaian 

dalam manajemen permasalahan 

mempertimbankan paparan risiko yang 

timbul serta menjadi masukan dalam 

pengendalian internal maupun penilaian 

ulang risiko. Uraian secara parsial tentang 

Kepatuhan ini diatur dalam ISO 19600. 

3. Tata Kelola GRC Terintegrasi 

Salah satu kesalah pahaman yang cukup 

mengganggu dalam Tata Kelola GRC 

Terintegrasi adalah tertukarnya atau bahkan 

disamakannya istilah Tata Kelola 

(Govenansi) dan Pengelolaan 

(Manajemen). Richardus Eko Indrajit 

(2013) menyebutkan bahwa definisi 

Manajemen (Pengelolaan) adalah usaha 

atau rangkaian proses dalam mengelola 
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sejumlah sumber daya demi tercapainya 

tujuan/obyektif tertentu. Rangkaian proses 

yang dimaksud adalah 

perencanaan,pengorganisasian,pelaksanan, 

pengawasan, pengendalian, dan penilaian 

(dulu sangat dikenal dengan istilah POAC, 

yang merupakan singkatan dari Planning, 

Organizing, Actuating, dan Controlling). 

Sementara itu Governance (Tata Kelola) 

memiliki dimensi yang berbeda dengan 

manajemen, karena berada pada tataran 

yang lebih hakiki (filosofis) yaitu 

bagaimana agar suatu rangkaian atau 

domain aktivitas – seperti POAC pada 

manajemen – dilakukan dengan mengacu 

pada prinsip-prinsip kebaikan atau 

bernuansa positif, bukan mengarah pada 

kegiatan yang bersifat “machiavelist” alias 

“menghalalkan berbagai cara negatif untuk 

mencapai tujuan atau obyektif dimaksud”. 

Oleh karena itulah maka berbeda dengan 

manajemen yang lebih dekat dengan 

dimensi proses karena sifatnya mengelola 

sumber daya, governance berada pada 

dimensi struktur pertanggung-jawaban dan 

pengambilan keputusan terhadap berbagai 

kegiatan yang strategis. 

Dimana pelaksanaan Governansi dilakukan 

berdasarkan lima prinsip governansi 

(TARIF) yang berlaku universal, yaitu: 

• Transparansi (Transparency) – 

menjaga obyektivitas dalam 

menjalankan bisnis dengan harus 

menyediakan informasi (material, 

relevan, mudah diakses & dipahami 

oleh stakeholders) berupa Informasi 

yang: (a) disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, (b) penting untuk 

pengambilankeputusan oleh 

pemegangsaham, kreditur, dan 

stakeholders.  

• Akuntabilitas (Accountability) – 

mempertanggung jawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar, dengan 

dikelola secara benar, terukur, dan 

sesuai kepentingan perusahaan dengan 

tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Merupakan prasyarat 

untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan.  

• Responsibilitas (Responsibility) – 

mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung 

jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat 

menjalankan perusahaan dalam jangka 

panjang serta mendapat pengakuan 

sebagai good corporate citizen.  

• Independensi (Independency) – 

dikelola secara independen sehingga 

masing-masing organ perusahaan tidak 

saling mendominasi & tidak dapat di 

intervensi oleh pihak lain. 

• Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) – 

memperhatikan kepentingan pemegang 

saham (mayoritas / minoritas) dan 

pemangku kepentingan lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan 

kesetaraan.  

Sebagai pembanding, Pemerintah 

Scotlandia merumuskan dalam Governance 

Guideline Principle (2017) bahwa 

perbedaan keduanya dapat digambarkan 

secara singkat sebagai berikut: 

• Governansi (Tata Kelola) adalah 

“Apa” – Perencanaan strategis dan 

kepemimpinan dari suatu organisasi 

yang dijalankan oleh Dewan Direksi 

dan diawasi oleh Dewan Komisaris, 

berupa perencanaan strategi 

keseluruhan dan arahan untuk 

organisasi yang ditinjau secara 

terjadwal. Tugas untuk menjalankan 

rencana-rencana strategis tersebut 

menjadi tugas dari manajemen. 

• Manajemen (Pengelolaan) adalah 

“Bagaimana” – Pelaksanaan dari 

berbagai rencana strategis dan 

pengelolaan pekerjaan dari organisasi, 

berupa pengawasan kegiatan sehari-

hari dalam menjalankan organisasi 

sehingga tercapai pemahaman dan 

pencapaian dari visi strategi 

sorganisasi 

Model Konseptual GRC menurut Michael 

Rasmussen (2018) dan Draft ISO 37000: 
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2020 menempatkan tugas Governance ini 

adalah menentukan arahan dan strategi bagi 

organisasi untuk secara andal mencapai 

tujuannya. Governansi ini juga menentukan 

konteks dari manajemen risiko. Dalam 

Model DaSilva tersebut, fungsi utama 

dalam Tata Kelola ini adalah Manajemen 

Kebijakan (Policy Management), dimana 

turunannya adalah Akuntabilitas dan Peran 

(Accountability and Roles), Strategi, Kode 

Etik, Budaya, Selera Risiko serta Tujuan 

Utama (Key Objectives). Kinerja Tata 

Kelola ini dievaluasi melalui pelaporan dan 

dashboard.  

Dalam konteks perusahaan, menurut 

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, kepengurusan 

badan usaha di Indonesia menganut sistem 

dua dewan, yaitu Dewan Komisaris dan 

Dewan Direksi, dimana pembagian tugas 

utamanya adalah fungsi strategi dan 

pelaksanaan dilakukan oleh Dewan Direksi 

dan fungsi pengawasan dan pertimbangan 

dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sebagai 

penjabaran dari Undang-Undang nomor 40 

tahun 2007 ini, Mas Achmad Daniri (2014) 

menegaskan bahwa Komite Nasional 

Kebijakan Governance telah mengeluarkan 

pengertian Prinsip Governansi Korporat 

(Corporate Governance – CG) sebagai 

suatu struktur dan proses yang digunakan 

oleh korporasi untuk mengarahkan dan 

mengawasi aktivitas usahanya. Termasuk 

di dalam governansi korporat adalah proses 

penetapan misi dan visi korporasi serta 

pelaksanaan dan pencapaiannya. Pada 

dasarnya, governansi korporat mencakup 

hubungan di antara para pemangku 

kepentingan korporasi dan berkaitan 

dengan penyeimbangan kepentingan 

mereka. Adapun pemangku kepentingan 

utama dalam governansi korporat adalah 

para pemegang saham, Direksi, dan Dewan 

Komisaris. Sedangkan pemangku 

kepentingan lainnya adalah karyawan, 

pemasok, konsumen, bank dan kreditor 

lain, regulator, dan masyarakat luas.  

Adapun dalam membangun Rumah 

Governansi, Mas Achmad Daniri (2014) 

menyebutkan komponen sebagai berikut: 

• Governance Outcome merupakan 

implementasi prinsip-prinsip GCG 

pada saat berinteraksi, agar 

mendapatkan dukungan penuh dari 

stakeholder. 

• Governance Process menghasilkan 

proses pengambilan 

keputusan/kebijakan berlandaskan 

prinsip-prinsip GCG yang telah 

disepakati sesuai dengan karakteristik 

dan proses bisnis perusahaan. 

• Governance Structure menggambarkan 

struktur organisasi yang mengadopsi 

mekanisme checkandbalance, 3 Lines 

of Defense, Whistle Blowing System 

dan SMAP (Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan – SNI ISO 37001:2016) 

guna mengeliminasi benturan 

kepentingan dan potensi terjadinya 

fraud. 

• Governance Commitment (tone at the 

top) and Principles merupakan salah 

satu fondasi untuk melaksanakan GCG 

secara terencana, sistemik, dan 

berkelanjutan, sesuai karakteristik dan 

proses bisnis perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah Governansi (Sumber: Mas 

Achmad Daniri, ‘Lead by GCG’, 2014) 

Dengan demikian ruang lingkup dari GCG 

sebagai bagian dari GRC Terintegrasi 

adalah sebagaimana digambarkan dalam 

diagram berikut: 
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Ruang Lingkup GCG (Sumber: Mas 

Achamd Daniri, ‘Lead by GCG’, 2014) 

Tata kelola GRC menurut Leo J Susilo 

(2017) akan melibatkan unit atau fungsi 

yang terlibat dalam proses pelaksanaan 

GRC dengan akuntabilitas masing-masing 

adalah sebagai berikut: 

• Direksi dan Dewan Komisaris yang 

menjadi pemimpin proses dan sekaligus 

panutan dalam melaksanakannya, 

khususnya aspek governance; 

• Manajer bisnis unit mempunyai 

akuntabilitas untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan dan akan bekerja 

keras dalam proses mencapai sasaran 

perusahaan tersebut; 

• Unit kepatuhan dan etika mempunyai 

akuntabilitas untuk memastikan agar 

keseluruhan organisasi dan proses tidak 

melanggar tuntutan kepatuhan baik 

yang wajib maupun yang mandiri, serta 

memastikan semua pihak terkait 

memahami hal tersebut; 

• Unit manajemen risiko mempunyai 

akuntabilitas untuk memastikan agar 

semua risiko perusahaan dapat 

ditangani dengan baik dan juga 

membantu dalam proses menangani 

ketidakpastian yang dihadap oleh 

semua pemilik sasaran yang sekaligus 

pemilik risiko; 

• Manajer keuangan mempunyai 

akuntabilitas untuk mengelola sumber 

daya khususnya keuangan; 

• Manajer Sumber Daya Manusia 

mempunyai akuntabilitas mengelola 

sumber daya manusia dan harus 

membantu sumber daya manusia 

perusahaan dalam memenuhi tuntutan 

kompetensi maupun tuntutan kepatuhan 

lainnya; 

• Manajer system informasi mempunyai 

akuntabilitas untuk membantu proses 

integrasi informasi terutama sebagai 

enabler keseluruhan proses GRC; 

• Manajer internal audit yang membantu 

untuk memberikan kepastian 

(assurance) kepastian keseluruhan 

proses dan sistem memang terlaksana 

sesuai dengan panduan dan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

4. Pengawasan dalam Tata Kelola GRC 

Terintegrasi 

Salah satu tantangan terbesar dalam satu 

siklus awal penerapan GRC Terintegrasi 

adalah pada tahapan Pengawasan, dimana 

sering terjadi kesalahpahaman fungsi 

pengawasan dikarenakan penafsiran yang 

kurang tepat dari berbagai literatur tentang 

GRC Terintegrasi, terutama dari sumber-

sumber luar negeri yang menganut sistem 

hukum Anglo-saxon. Perbedaan tersebut 

karena pengelolaan perusahaan di 

Indonesia menurut Undang UndangNomor 

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

menganut sistem dua dewan (dual board 

system) dimana terjadi pembagian tugas 

antara Dewan Direksi (Board of Directors) 

yang bersifat eksekutif dan Dewan 

Komisaris (Board of Commissioners) yang 

bersifat pengawasan (oversight). 

Secara umum, Ariel Dewanto (2018) 

memberikan gambaran lugas tentang tugas 

dari Dewan Komisaris sebagai melakukan 

Pengawasan dan Pemberian nasihat untuk 

kepentingan perseroan sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan. Tugas 

pengawasan di atas dapat dilakukan 
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terhadap kebijakan pengurusan perseroan 

dan jalannya pengurusan pada umumnya, 

atau juga dapat dilakukan pada pengawasan 

pada hal-hal khusus, seperti audit 

keuangan, pengawasan atas organisasi 

perseroan, pengawasan terhadap kebijakan 

dan ketersediaan personalia dan lainnya. 

Leo J Susilo (2017) menjelaskan bahwa 

tugas Pemberian nasihat kepada Direksi 

tidak ditemukan rinciannya dalam undang-

undang sehingga dapat ditafsirkan berupa 

masukan atau pandangan terhadap hal-hal 

tertentu, misalnya saran dan masukan untuk 

peningkatan peran governansi, manajemen 

risiko, melaksanakan risk based internal 

audit (RBIA) dan lain sebagainya. Karena 

sifatnya masukan ataupun opini maka 

secara yuridis hal ini tidak mengikat. Hanya 

saja, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan 

Komisaris bersifat majelis (kolektif). 

Artinya, Dewan Komisaris tidak dapat 

bertindak sendiri-sendiri tetapi harus 

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 

Dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan tersebut, Dewan Komisaris 

dibantu oleh organ pendukung berupa 

berbagai Komite. Peraturan Menteri Negara 

BUMN No. Per-01/MBU/2011 mengatur 

lebih lanjut mengenai Organ Pendukung 

Dewan Komisaris terdiri dari Sekretaris 

Dewan Komisaris, Komite Audit, dan 

Komite lainnya. Sementara dalam 

penjelasan UUPT disebutkan Komite 

Audit, Komite Nominasi, Komite 

Remunerasi, sedangkan pada Peraturan 

Menteri BUMN No. 01/2011, yang 

dimaksud dengan komite lainnya adalah 

Komite Pemantau Manajemen Risiko, 

Komite Nominasi dan Remunerasi, dan 

Komite Pengembangan Usaha. Lebih lanjut 

Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan 

Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 

tentang Organ Pendukung Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang 

mengatur lebih rinci tentang organ 

pendukung Dewan Komisaris. Adanya 

pengaturan yang lebih rinci tentang organ 

pendukung bagi BUMN ini dapat dijadikan 

rujukan bagi perusahaan swasta lainnya, 

kecuali ada peraturan lain yang mengatur, 

misalnya dari OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan), terkait dengan konglomerasi 

LJK (POJK nomor 17 & 

18/POJK.02/2014). 

Dewan Komisaris memberikan penugasan 

kepada berbagai organ pendukung ini 

dalam suatu ketetapan berupa Piagam 

Komite, seperti Piagam Komite Audit, 

Piagam Komite Pemantau GRC 

Terintegrasi, dan lain sebagainya. Piagam 

ini juga berisikan tugas, tata kerja, rapat-

rapat, pelaporan dan kewajiban untuk 

pembuatan rancangan kerja dan anggaran 

Komite. Piagam ini akan disahkan oleh 

Dewan Komisaris dan diserahkan ke 

Direksi untuk didokumentasikan. 

Dengan demikian, tugas pengawasan yang 

bersifat oversight management ini 

merupakan tugas utama dari Dewan 

Komisaris melalui organ Komite yang 

ditunjuk, dalam hal pelaksanaan GRC 

terintegrasi ini adalah melalui organ 

Komite Pemantau GRC. Leo J Susilo 

(2017) menjelaskan bahwa langkah paling 

awal dari proses ini adalah mendapatkan 

Komitmen dari Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris terhadap penerapan GCG 

(Board Commitment) berupa Piagam 

Komite. Setelah itu, proses yang dilakukan 

Komite Pemantau GRC ini menurut 

Antonius Alijoyo (2017) dapat dilakukan 

dengan pendekatan siklus manajemen 

PDCA, yaitu: 

1. PLAN yaitu proses identifikasi 

permasalahan, peluang maupun sumber 

daya,desain struktur, penetapan 

kebijakan, objective setting dan 

perencanaan untuk kegiatan GRC 

oversight, dilanjutkan dengan 

2. DO, yaitu pelaksanaan GRC oversight, 

diikuti dengan 

3. CHECK berupa pemantauan untuk 

evaluasi dengan cara melakukan 

perbandingan antara rencana (PLAN – 

Key Objectives) dengan hasil actual 

(performance), dan  
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4. ACTION berupa koreksi maupun 

perbaikan berkelanjutan untuk 

dimasukkan dalam PLAN di siklus 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus PDCA dalam penerapan GRC 

Terintegrasi (sumber: grceurope.eu, 

2018) 

Beberapa penjelasan atas hal-hal diatas 

adalah: 

- Struktur di sini bisa merujuk 

kepembentukan Komite Pemantau GRC. 

- Kebijakan yang dibuat secara otomatis 

harus merujuk ke Piagam Komite (GRC 

Committee Charter). 

- Deviasi atau perbedaan antara rencana 

(PLAN – Key Objectives) dan hasil 

actual (performance) pada proses 

CHECK dapat ditelusur dan dianalisa 

akar penyebab masalah yang timbul 

(root cause analysis). Permasalah dapat 

timbul dari pelaksanaan yang 

tidaksesuai (not comply) atau juga dapat 

timbul dari kondisi atau risiko baru yang 

belum teridentifikasi sebelumnya, 

sebagai contoh adalah timbulnya wabah 

COVID-19 pada sepanjang tahun 2020. 

Dalam kompleksitas proses monitoring dan 

analisa dalam penerapan GRC Terintegrasi 

ini Konstantina Spanaki (2013) 

menyatakan bahwa penggunaan sistem 

Teknologi Informasi akan sangat 

membantu para pemangku kepentingan 

untuk menjalankan fungsi dan peran 

terkaitnya. 
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TATA PENULISAN 
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