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ABSTRAK
Pemadam Kebakaran adalah salah satu unsur pelayanan publik di Kota Bogor yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran. Setiap perusahaan atau instansi dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan
mengelola sumber daya manusia, Lingkungan kerja yang kurang baik dan motivasi
karyawan yang rendah dapat mengakibatkan kinerja karyawan menjadi tidak optimal.
Untuk meningkatkan kinerja karyawan maka diperlukan lingkungan kerja yang baik
agar dapat menciptakan suasana kerja nyaman, aman, dan kondusif ditunjang dengan
sarana dan prasarana yang dimiliki. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 66,8%
faktor-faktor kinerja karyawan Pemadam Kebakaran Kota Bogor dijelaskan oleh
lingkungan kerja dan motivasi kerja sedangkan sisanya 33,2% dijelaskan oleh faktor
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan Uji F menunjukkan bahwa
variabel independen yang terdiri dari lingkungan kerja dan motivasi kerja secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Pemadam Kebakaran
Kota Bogor dengan hasil analisis Fhitung = (68,309) > Ftabel = (3,138). Hasil Uji t
menunjukkan variabel motivasi kerja hasil analisis thitung (8,430) dimana ttabel (1,997)
maka secara parsial variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
karyawan sedangkan variabel lingkungan kerja menunjukkan hasil thitung (1,326),
dimana ttabel (1,997) maka secara parsial variabel tersebut tidak berpengaruh secara
signifikan Pemadam Kebakaran Kota Bogor. Bisa dijelaskan bahwa variabel yang
paling dominan di Pemadam Kebakaran Kota Bogor adalah motivasi kerja.
Kata kunci: lingkungan kerja, motivasi kerja, kinerja karyawan.
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ABSTRACT
Fire Department is one element of public service in bogor city that has the main task
of carrying out the task of prevention and management of fire hazards. Every company
or agency is required to be able to optimize and manage human resources, poor work
environment and low employee motivation can result in employee performance
becomes not optimal. To improve employee performance, a good work environment is
needed in order to create a comfortable, safe, and conducive work atmosphere
supported by the facilities and infrastructure owned. The regression test results
showed that 66.8% of bogor fire department employees' performancefactors were
explained by work environment and work motivation while the remaining 33.2% were
explained by other factorsnot studied in this study. While Test F showed that
independent variables consisting of work environment and work motivation
simultaneously significantly affect the performance of bogor city fire department
employees with the results of analysis F count = (68,309) > Ftable = (3,138). Test result
t showed the variable motivation of work analysis results t calculate (8,430) where ttable
(1.997) then partially the variable significantly affects the performance of employees
while the work environment variable shows the results of t count (1,326), where ttable
(1.997) then partially the variable does not significantly affect the Bogor City Fire
Department. It can be explained that the most dominant variable in the Bogor City
Fire Department is the motivation of work.
Keywords: work environment, work motivation, employee perform

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

2

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman diera
globalisasi ini berjalan sangat pesat, hal
itu bisa dilihat dari semakin ketatnya
para perusahaan dalam mencari sumber
daya manusia yang profesional dan
berkualitas yang mampu bekerja
dengan baik untuk bisa mencapai
tujuan perusahaan. Agar tujuan
perusahaan bisa tercapai maka perlu
dilakukan
pengelolaan
atau
pengembangan yang bertujuan untuk
menciptakan sumber daya manusia
yang produktif. Sumber daya manusia
merupakan aset utama bagi suatu
perusahaan.
Setiap
perusahaan
menginginkan sumber daya manusia
yang memiliki kualitas kerja yang baik
tentunya akan membantu perusahaan
mencapai tujuan perusahaan karena
peranan sumber daya manusia atau
karyawan menjadi salah satu faktor
peranan penting dalam perusahaan
menjalankan kegiatan dan dalam
meningkatkan
produktivitas
perusahaan untuk mencapai tujuan
perusahaan. Dengan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia,
perusahaan berharap karyawan dapat
membuat strategi-strategi baru agar
bisa mengoptimalkan segala aktivitas
perusahaan dalam
meningkatkan
kinerja karyawan. Banyak faktor yang
harus diperhatikan oleh perusahaan
agar kinerja dari masing-masing
karyawan mencapai optimal dan
memenuhi harapan perusahaan. Setiap
perusahaan atau instansi dituntut untuk
dapat mengoptimalkan dan mengelola
sumber daya manusia. Pengelolaan
sumber daya manusia tidak lepas dari
faktor karyawan yang diharapkan dapat
berprestasi sebaik mungkin demi
mencapai tujuan perusahaan. Untuk
dapat mencapai tujuan perusahaan
diperlukan karyawan yang sesuai
dengan persyaratan yang ada didalam
perusahaan dan karyawan juga harus
mampu menjalankan tugas-tugas yang

telah ditentukan oleh perusahaan.
Setiap perusahaan akan selalu berusaha
untuk
meningkatkan
kinerja
karyawannya, dengan harapan agar
tujuan perusahaan dapat tercapai.
Untuk mencapai tujuan tersebut
tentunya suatu organisasi harus
dijalankan dengan baik. Menurut
Mangkunegara
(2013:133)
menyatakan
faktor
yang
mempengaruhi kinerja karyawan yaitu
Gaya kepemimpinan, Lingkungan
kerja, pemberian kompensasi yang adil
dan layak, selain itu faktor motivasi
yang terbentuk dari sikap (attitude)
seorang karyawan dalam menghadapi
kondisi kerja, tingkat disiplin kerja,
faktor pelatihan kerja dan stres kerja
mempengaruhi kinerja karyawan.
Penelitian ini mengambil obyek pada
Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
Pantang pulang sebelum padam, motto
tersebut sudah melekat di semua
petugas pemadam kebakaran. Di Kota
Bogor sendiri, Pemadam Kebakaran
bersama Penanggulangan Bencana
Alam (PBA) berada dibawah Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam
Kebakaran adalah salah satu unsur
pelayanan publik di Kota Bogor yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran, mengkoordinasikan
dan mengendalikan kebijakan teknis
dalam melaksanakan kewenangan
dibidang
penanggulangan
dan
pencegahan kebakaran, selain itu
pemadam kebakaran juga dapat
membantu masalah masyarakat yang
lainnya seperti menolong korban
bencana banjir hingga dapat dimintai
bantuan menyelamatkan hewan. masih
banyaknya kejadian kebakaran di Kota
Bogor dan berikut data kebakaran di
Kota Bogor setiap tahunnya:
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Tabel 1.1 Data Jumlah Kebakaran di
Kota Bogor
No. Tahun
Jumlah Kebakaran
1

2017

71

2

2018

61

3

2019

63

4

2020

33

Sumber : BPBD Kota Bogor
Berdasarkan data di atas,
kejadian kebakaran di Kota Bogor naik
turun setiap tahunnya. Banyak faktor
yang
mempengaruhi
terjadinya
kebakaran di Kota Bogor yaitu seperti
korsleting listrik atau hubungan arus
pendek listrik, membuang putung
rokok menyala sembarangan, kelalaian
masyarakat dalam meninggalkan alat
listrik atau kompor yang sedang
menyala dan tabung gas LPG yang
bocor. Berdasarkan uraian diatas ada
beberapa masalah yang mempengaruhi
kinerja karyawan di Pemadam
Kebakaran Kota Bogor diantaranya
yaitu lingkungan kerja dan motivasi
kerja maka dari itu penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan
judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan
Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan
Pemadam Kebakaran Kota Bogor.

3. Apakah secara parsial motivasi
kerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan
Pemadam Kebakaran Kota
Bogor?
1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di
atas, maka penelitian ini bertujuan
yang dapat penulis sampaikan sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui apakah
secara simultan lingkungan
kerja dan motivasi kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja karyawan
Pemadam Kebakaran Kota
Bogor.
2. Untuk mengetahui apakah
secara parsial lingkungan kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja karyawan
Pemadam Kebakaran Kota
Bogor.
3. Untuk mengetahui apakah
secara parsial motivasi kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja karyawan
Pemadam Kebakaran Kota
Bogor.

TINJAUAN PUSTAKA
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan, maka rumusan
masalah yang ingin digunakan adalah:
1. Apakah
secara
simultan
lingkungan kerja dan motivasi
kerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan
Pemadam Kebakaran Kota
Bogor?
2. Apakah
secara
parsial
lingkungan kerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
karyawan Pemadam Kebakaran
Kota Bogor?

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Manajemen Sumber Daya
Manusia
Manajemen Sumber Daya
Manusia
adalah
suatu
bidang
manajemen yang khusus mempelajari
hubungan dan peranan manusia dalam
organisasi perusahaan. Manajemen
sumber daya manusia merupakan halhal yang mencakup tentang pembinaan,
penggunaan dan perlindungan sumber
daya manusia baik yang berada dalam
hubungan kerja maupun yang berusaha
sendiri.
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2.1.2. Lingkungan Kerja
1. Pengertian Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja adalah salah satu
faktor yang sangat penting dalam
upaya peningkatan semangat kerja dan
produktivitas pegawai. Lingkungan
kerja merupakan suatu lingkungan
dimana para pegawai bekerja dan dapat
mempengaruhi
mereka
dalam
menjalankan
tugas-tugas
yang
dibebankan.
Lingkungan kerja dalam suatu
perusahaan sangat penting untuk
diperhatikan manajemen. Meskipun
lingkungan kerja tidak melaksanakan
proses
produksi
dalam
suatu
perusahaan, namun lingkungan kerja
mempunyai
pengaruh
langsung
terhadap
para
karyawan
yang
melaksanakan proses produksi tersebut
(Afandi, 2016: 51).
Menurut Sunyoto (2015:38)
lingkungan
kerja
merupakan
komponen yang sangat penting ketika
pekerja melakukan aktivitas bekerja.
Dengan memperhatikan lingkungan
kerja yang baik atau menciptakan
kondisi
kerja
yang
mampu
memberikan motivasi untuk bekerja,
maka akan membawa pengaruh
terhadap kinerja pekerja dalam bekerja
2. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja didalam
perusahaan/instansi sangat penting
diperhatikan oleh pimpinan karena
lingkungan
kerja
yang
baik
mempunyai
pengaruh
terhadap
efektivitas yang bekerja dalam
perusahaan. Di dalam usaha untuk
membuat perencanaan lingkungan
kerja maka perlu mengkaji dan
menentukan aspek-aspek pembentuk
lingkungan kerja itu sendiri. Menurut
Siagian (2014:57) menyatakan bahwa
secara garis besar, lingkungan kerja
terdapat dua jenis yaitu :

a. Lingkungan Kerja Fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua
keadaan berbentuk fisik yang terdapat
disekitar tempat kerja dan dapat
mempengaruhi
karyawan.
Ada
beberapa kondisi fisik dari tempat kerja
yang baik yaitu :
1) Bangunan
tempat
kerja
disamping menarik untuk
dipandang
juga
dibangundengan pertimbangan
keselamatan kerja.
2) Tersedianya peralatan kerja
yang memadai.
3) Tersedianya tempat istirahat
untuk melepas lelah, seperti
kafetaria
baik
dalam
lingkungan perusahaan atau
sekitarnya yang mudah dicapai
karyawan, tersedianya tempat
ibadah keagamaan seperti
masjid dan mushola untuk
karyawan.
b. Lingkungan Kerja Non Fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah
lingkungan kerja yang menyenangkan
dalam arti terciptanya hubungan kerja
yang harmonis antara karyawan dan
atasan, karena pada hakekatnya
manusia dalam bekerja tidak hanya
mencari uang saja, akan tetapi bekerja
merupakan bentuk aktivitas yang
bertujuan
untuk
mendapatkan
kepuasan.
3. Dimensi
dan
Indikator
Lingkungan Kerja
Lingkungan
kerja
di
perusahaan menurut Siagian (2014:59)
terbagi ke dalam dua dimensi yaitu
lingkungan kerja fisik dan lingkungan
kerja non fisik.
a. Lingkungan Kerja Fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua
keadaan berbentuk fisik yang terdapat
disekitar tempat kerja dan dapat
mempengaruhi karyawan. Dimensi
lingkungan kerja fisik terdiri dari
beberapa indikator yaitu:
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1) Bangunan tempat kerja
2) Peralatan kerja yang memadai
3) Fasilitas
b. Lingkungan Kerja Non Fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah
terciptanya hubungan kerja yang
harmonis antara karyawan dan atasan.
Dimensi lingkungan kerja non fisik
terdiri dari beberapa indikator yaitu :
1) Hubungan rekan kerja
2) Hubungan
atasan
dengan
karyawan
3) Kerjasama antar karyawan
2.1.3. Motivasi Kerja
1. Pengertian Motivasi Kerja
Motivasi sangatlah penting bagi
perusahaan dalam
meningkatkan
semangat kinerja pegawai. Motivasi
merupakan
kegiatan
yang
mengakibatkan
seseorang
menyelesaikan pekerjaannya dengan
semangat, rela dan penuh tanggung
jawab.
Menurut Hasibuan (2016:142)
Motivasi kerja adalah pemberian daya
penggerak
yang
menciptakan
kegairahan kerja seseorang agar
mereka mau bekerja sama, bekerja
efektif, dan terintegrasi dengan segala
daya upayanya untuk mencapai
kepuasan.
Sedangkan menurut Handoko
(2016:225) Motivasi merupakan hasil
sejumlah proses yang bersifat internal
atau eksternal bagi seorang individu
yang menyebabkan timbulnya sikap
antusias dalam melaksanakan suatu
kegiatan. Motivasi adalah suatu
keadaan
dalam
pribadi
yang
mendorong keinginan individu untuk
melakukan keinginan tertentu guna
mencapai tujuan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Motivasi Kerja
Menurut Maslow yang dikutip
Hasibuan (2016:117) faktor-faktor

yang mempengaruhi motivasi kerja
adalah sebgai berikut:
a. Kebutuhan
Fisiologis
(physiological Needs)
Kebutuhan
untuk
mempertahankan hidup yang
termasuk dalam kebutuhan ini
adalah
makan,
minum,
perumahan, udara, dan sebgainya.
Keinginan
untuk
memenuhi
kebutuhan
ini
merangsang
seseorang berperilaku dan giat
belajar.
b. Kebutuhan Rasa Aman
Apabila kebutuhan fisiologis
relatif sudah terpuaskan, maka
muncul kebutuhan yang kedua
yaitu kebutuhan akan rasa aman.
Kebutuhan akan rasa aman ini
meliputi
keamanan
akan
perlindungan
dari
bahaya
kecelakaan kerja, jaminanakan
kelangsungan pekerjaannya dan
jaminan akan hari tuanya pada saat
mereka tidak lagi bekerja.
c. Kebutuhan Sosial
Jika kebutuhan fisiologis dan rasa
aman telah terpuaskan secara
minimal, maka akan muncul
kebutuhan sosial yaitu kebutuhan
untuk persahabatan, afiliasi dan
interaksi yang lebih erat dengan
orang lain. Dalam organisasi akan
berkaitan dengan kebutuhan akan
adanya kelompok kerja yang
kompak, supervisi yang baik,
rekreasi bersama dan sebagainya.
d. Kebutuhan Penghargaan
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan
keinginan
untuk
dihormati,
dihargai atas prestasi seseornag,
pengakuan atas kemampuan dan
keahlian
seseorang
serta
efektivitas kerja seseorang.
e. Kebutuhan aktualisasi diri
Kebutuhan akan aktualisasi diri
dengan
menggunakan
kemampuan, keterampilan dan
potensi optimal untuk mencapai
prestasi kerja yang sangat
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memuaskan.
Kebutuhan
ini
merupakan realisasi lengkap
potensi seseorang secara penuh.
Keinginan
seseorang
untuk
mencapai kebutuhan sepenuhnya
dapat
dilakukan
pimpinan
perusahaan
dengan
menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan.
Dimensi dan Indikator Motivasi
Kerja
Menurut Mc Clelland dalam
Hasibuan (2016:163) yaitu antara lain:
a. Kebutuhan akan prestasi
1) Mengembangkan kreatifitas.
2) Antusias untuk berprestasi
tinggi.
b. Kebutuhan Afiliasi
1) Kebutuhan akan perasaan
diterima oleh orang lain di
lingkungan dia tinggal dan
bekerja (sense of belonging)
2) Kebutuhan akan perasaan maju
dan tidak gagal (sense of
achievment)
3) Kebutuhan akan perasaan
dihormati (sense of importance)
4) Kebutuhan akan perasaan ikut
serta (sense of participation)
c. Kebutuhan akan kekuasaan
1) Memiliki kedudukan yang
terbaik.
2) Mengerahkan
kemampuan
demi mencapai kekuasaan.
2.1.4

Kinerja Karyawan

1. Pengertian Kinerja Karyawan
Kinerja adalah sesuatu yang
penting bagi perusahaan, khususnya
kinerja karyawan yang bisa membawa
perusahaan pada pencapaian tujuan
yang diharapkan maka dari itu
perusahaan memerluakan sumber daya
yang berkualitas untuk mencapai
tujuan perusahaan.
Menurut Hasibuan (2016:35)
menyatakan kinerja karyawan adalah
suatu hasil kerja yang dicapai

seseorang dalam melaksanakan tugastugas yang dibebankan kepadanya
yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman, dan kesungguhan serta
waktu.
Sedangkan menurut Fahmi
(2016:137) kinerja adalah hasil yang
diperoleh suatu organisasi baik
organisasi tersebut bersifat profit
oriented dan non profit oriented yang
dihasilkan selama satu periode waktu.
2.
Faktor
–
Faktor
yang
mempengaruhi Kinerja Karyawan
Mangkunegara
(2017:67)
menyatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi pencapaian kinerja
adalah faktor kemampuan (ability), dan
faktor motivasi (motivation) yang
mengemukakan
bahwa
motivasi
terbentuk dari sikap seseorang pegawai
dalam menghadapi situasi kerja.
a. Faktor Kemampuan (Ability)
Secara psikologis, kemampuan
(ability) terdiri dari kemampuan
potensi (IQ) dan kemampuan
realty (knowledge + skill).
Pimpinan dan pegawai harus
memiliki
pendidikan
yang
memadai untuk jabatan dan
terampik dalam mengerjakan
pekerjaan sehari-hari, maka akan
lebih mudah mencapai kinerja
maksimal.
b. Faktor Motivasi (Motivation)
Motivasi dapat diartikan sebagai
suatu sikap
yang dimiliki
pemimpin dan pegawai terhadap
situasi
kerja
dilingkungan
organisasinya.
Mereka
akan
menunjukan nilai positif dan
negatif terhadap situasi kerjanya,
dan semua itu memperlihatkan
bagaimana
tinggi
rendahnya
motivasi yang dimiliki pimpinan
dan pegawai.
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3. Dimensi dan Indikator Kinerja
Karyawan
Kinerja dapat diukur dan dilihat
dari indikator-indikator yang berkaitan
dengan kinerja pegawai itu sendiri.
Menurut Mangkunegara (2014:67-75)
mengemukakan bahwa dimensi dan
indikator kinerja dapat diukur yaitu
sebagai berikut :
a. Kualitas Kerja
Kualitas kerja adalah seberapa baik
seseorang karyawan mengerjakan apa
yang seharusnya dikerjakan. Dimensi
kualitas
kerja
diukur
dengan
menggunakan tiga indikator, yaitu :
1) Kerapihan
2) Ketelitian
3) Hasil kerja
b. Kuantitas Kerja
Kuantitas kerja adalah seberapa lama
seseorang karyawan dalam satu
harinya. Kuantitas kerja ini dapat
dilihat dari kecepatan kerja setiap
karyawan itu masing-masing. Dimensi
kuantitas kerja diukur dengan dua
indikator yaitu :
1) Kecepatan
2) Kemampuan
c. Tanggunng jawab
Tanggung jawab terhadap pekerjaan
adalah kesadaran akan kewajiban
karyawan
untuk
melaksanakan
pekerjaan yang diberikan perusahaan.
Dimensi tanggung jawab diukur
dengan menggunakan dua indikator,
yaitu:
1) Hasil kerja
2) Mengammbil keputusan
d. Kerjasama
Kesediaan
karyawan
untuk
berpartisipasi dengan karyawan atau
pegawai lain secara vertikal dan
horizontal baik didalam maupun diluar
pekerjaan sehingga hasil pekerjaan
semakin baik. Dimensi kerja sama
diukur dengan menggunakan dua
indikator yaitu :

1) Jalinan kerjasama
2) Kekompakan
e. Inisiatif
Inisiatif dari dalam diri anggota
perusahaan untuk melakukan pekerjaan
serta mengatasi masalah dalam
pekerjaan tanpa menunggu perintah
dari atasan atau menunjukan tanggung
jawab dalam pekerjaan yang sudah
menjadi kewajiban karyawan maupun
pegawai. Maka dapat disimpulkan
indikator kinerja karyawan dapat
diukur dimulai dari dimensi kualitas
kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab,
kerjasama, dan inisiatif yang dilakukan
oleh pegawai itu sendiri.
2.2 Kerangka Berpikir
Menurut Sugiyono (2019:95)
kerangka berpikir merupakan model
konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor
yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting. Gambar
kerangka konseptual yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
Lingkungan
Kerja

H2 - Parsial
H1 - Simultan

Motivasi
Kerja

Kinerja
Karyawan

H3 - Parisal

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
lingkungan kerja dan motivasi kerja
tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan di Pemadam
Kebakaran Kota Bogor.
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H1 : βi ≠ 0,
Berarti secara simultan
lingkungan kerja dan motivasi kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja karyawan di Pemadam
Kebakaran Kota Bogor.
2.
Hipotesis 2
Ho : β1 = 0, Berarti secara parsial
lingkungan kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
di Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
H1 : β1 ≠ 0,
Berarti secara parsial
lingkungan
kerja
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
di Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
3.
Hipotesis 3
Ho : β2 = 0, Berarti secara parsial
motivasi kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
di Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
H1 : β2 ≠ 0,
Berarti secara parsial
motivasi kerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan di Pemadam
Kebakaran Kota Bogor.

METODOLOGIPENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di
Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
Pelaksanaan penelitian ini berlangsung
selama 6 (enam) bulan yang dimulai
pada Bulan Maret 2021 sampai dengan
bulan Agustus 2021.
3.2 Jenis dan Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini
yang digunakan adalah penelitian
kuantitatif. Metode penelitian ini
adalah metode survei. Metode survey
digunakan untuk mendapatkan data
dari tempat tertentu yang alamiah
(bukan buatan), tetapi peneliti
melakukan
perlakuan
dalam
pengumpulan
data,
misalnya
mengedarkan
kuesioner,
test,
wawancara terstruktur dan sebagainya
(Sugiyono 2019:15).

3.3. Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Menurut Sugiyono (2019:126)
populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiriatas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.
Berdasarkan
pengertian tersebut, yang menjadi
sasaran populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah seluruh
karyawan Pemadam Kebakaran Kota
Bogor yang berjumlah 68 orang.
3.3.2. Sampel
Sampel menurut Sugiyono
(2019:127) adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi. Sampel merupakan bagian
dari populasi yang diambil melalui
cara-cara tertentu, jelas dan lengkap
yang dianggap bisa mewakili suatu
populasi. Dalam penelitian ini seluruh
anggota atau karyawan dari populasi
diambil dan dijadikan sampel maka
teknik sampling menggunakan teknik
sampling jenuh.
3.4 Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2019:206)
analisis data merupakan kegiatan
setelah data dari seluruh responden
atau sumber data lain terkumpul.
Kegiatan dalam analisis data adalah
mengelompokkan data berdasarkan
variabel
dan
jenis
responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel
dari seluruh responden, menyajikan
data tiap variabel yang diteliti,
melakukkan
perhitungan
untuk
menjawab rumusan masalah dan
melakukan perhitungan untuk menguji
hipotesis yang telah diajukan.
3.5 Persamaan Regresi
Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan analisis regresi linier
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berganda. Analisis regresi linier
berganda digunakan untuk mengetahui
ada atau tidaknya pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat.
Dalam penelitian ini digunakan analisis
regresi
berganda
yaitu
untuk
mengetahui sejauh mana pengaruh
variabel bebas terhadap variabel
terikatnya. Analisis regresi ganda
adalah
analisis
statistik
yang
menghubungkan antara dua variable
independent atau lebih (X1 , X2 , ... ,
Xi) dengan variable dependent Y
(Lupiyoadi dan Ridho, 2015:157).
Guna menguji pengaruh beberapa
variabel bebas dengan variabel terikat
dapat digunakan model matematika
sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2+ e
Keterangan:
Y
= Variabel terikat (Kinerja
Karyawan)
a
= Intersep (titik potong dengan
sumbu Y)
b1...b2 =
Koefisien
Regresi
(konstanta) X1,X2
X1
= Lingkungan Kerja
X2
= Motivasi Kerja
e
= Standar erorr
Sumber: Arikunto dalam Unaradjan
(2013:225)
Sebelum melakukan analisis regresi
linier berganda lebih lanjut perlu
dilakukan analisis data. Dalam hal ini
penulis menggunakan teknik analisis
data yang sudah tersedia selama ini.
Pertama, uji kualitas data berupa uji
validitas dan reliabilitas. Kedua, uji
asumsi klasik berupa uji normalitas, uji
multikolinieritas
dan
uji
heteroskedastisitas.
Ketiga,
uji
hipotesis berupa uji F (Uji Simultan),
koefisien determisasi dan uji t (Uji
Parsial).
3.6 Uji Kualitas Data
Penelitian yang mengukur
variabel
dengan
menggunakan

instrumen kuesioner harus dilakukan
pengujian kualitas terhadap data yang
diperoleh. Pengujian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah instrumen
yang digunakan valid dan reliabel
sebab kebenaran data yang diolah
sangat menentukan kulitas hasil
penelitian.
1. Uji Validitas
Uji kualitas data yang pertama
digunakan yaitu uji validitas. Menurut
Sugiyono (2019:175) mengemukakan,
validitas merupakan hasil ketepatan
antara data yang yang terkumpul
dengan data yang sesungguhnya terjadi
pada objek yang diteliti. Valid berarti
instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya
diukur. Untuk mencari validitas, harus
mengkorelasikan skor dari setiap
pertanyaan dengan skor total seluruh
pertanyaan. Jika memiliki koefisien
korelasi lebih besar dari 0,3 maka
dinyatakan
valid
tetapi
jika
koefisiennya korelasinya dibawah 0,3
maka dinyatakan tidak valid. Dalam
mencari nilai korelasi, maka penulis
menggunakan
rumus
Statistical
PearsonProductMoment,
dengan
rumus sebagai berikut:
Dimana:
r
= Koefisien korelasi
n
= Jumlah responden
∑ X = Jumlah skor item instrument
∑ Y = Jumlah total skor jawaban
∑ X2 = Jumlah kuadrat skor item
∑ Y2 = Jumlah kuadrat total skor
jawaban
∑ XY = Jumlah perkalian skor
jawaban suatu item dengan total skor
2. Uji Reabilitas
Setelah melakukan uji validitas,
selanjutnya adalah melakukan uji
kualitas data yang kedua yaitu uji
reliabilitas.
Menurut
Sugiyono
(2019:176) menyatakan bahwa uji
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reliabilitas adalah instrumen yang bila
digunakan beberapa kali untuk
mengukur objek yang sama, akan
menghasilkan data yang sama.
Instrumen
yang
reliabel
akan
menghasilkan data yang konsisten.
Artinya
berapapun
banyaknya
pengulangan yang dilakukan dengan
menggunakan instrumen tersebut,
kesimpulan yang diperoleh tetap sama,
walaupun perolehan angka nominalnya
tidak harus sama. Penting untuk diingat
bahwa data yang reliabel belum tentu
valid. Dalam uji reliabilitas digunakan
teknik AlphaCronbach, 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 = (

𝑘
𝛴𝑠ⅈ
) (1 −
)
𝑘−1
𝑠𝑡

Keterangan:
r11
= Nilai reliabilitas
∑Si = Jumlah variable skor setiap
item
St
= Varians total
k
= Banyaknya butir pertanyan
Sumber: Arikunto dalam Unaradjan
(2013:186)
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 instrument yang digunakan
dalam penelitian ini handal (reliabel)
sehingga dapat digunakan untuk uji-uji
selanjutnya

3.7 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan
pengujian yang bertujuan untuk

melakukan uji regresi linier berganda.
Uji asumsi klasik yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan 3
uji asumsi klasik, yang terdiri dari: uji
normalitas, uji multikolinieritas dan uji
heteroskedastisitas.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam persamaan regresi,
variabel bebas dan variabel terikat
berdistribusi normal atau tidak.
Persamaan regresi yang baik memiliki
distribusi data yang normal. Pengujian
normalitas data menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov dalam program
aplikasi SPSS dengan taraf probabilitas
(sig) 0,05. Kriteria pengujian uji
Kolmogorov-Smirnov adalah nilai
probabilitas (sig) > 0,05, maka data
berdistribusi normal, sedangkan nilai
probabilitas (sig) < 0,05, maka data
tidak berdistribusi normal.
2. Uji Heteroskedastisitas
Ghozali
(2018:137)
uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk
mengetahui apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance
dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance
dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut Heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang
Homoskedastisitas atau tidak terjadi
Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi
ada
tidaknya
heteroskedastisitas
dilakukan dengan melihat ada tidaknya
pola tertentu pada grafik scatterplot,
dengan dasar analisis sebagai berikut:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titiktitik yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian
menyempit),
maka
mengindikasikan
telah
terjadi
heteroskedastisitas.

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

11

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta
titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka
tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Uji Multikolinieritas

R2
=
Nilai
koefisien
korelasi ganda
k
= Jumah variabel bebas
n
= Jumlah sampel

Uji multikolinieritas bertujuan
untuk menguji apakah ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas.
Menurut Ghozali (2018:105), tujuan uji
multikolinearitas adalah untuk menguji
model regresi ditemukan adanya
korelasi antara variabel bebas.
Persamaan regresi yang baik memiliki
model yang didalamnya tidak terjadi
kolerasi diantara variabel bebas. Uji
multikolinearitas dilihat dari nilai
tolerance dan Variance Inflation
Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10,
berarti tidak terdapat multikolonieritas.
Jika nilai VIF > 10 maka terdapat
multikolonieritas dalam data.

H0 : βi = 0 ; artinya variabel
bebas tidak berpengaruh
terhadap variabel terikat

3.8 Uji Hipotesis
Setelah melakukan uji kualitas
data dan uji asumsi klasik maka
selanjutnya melakukan uji hipotesis
dalam penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah ada atau tidak
pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen, baik dilakukan
secara simultan dan parsial. Dalam
penelitian ini akan dilakukan uji
hipotesis yang meliputi uji F (uji
simultan), koefisien determinasi (R2)
dan uji t (uji parsial).
1. Uji F (Simultan)
Uji
F
bertujuan
untuk
mengetahui apakah secara bersamasama (simultan) variabel bebas
berpengaruh atau tidak terhdadap
variabel terikat. Dengan rumus sebagai
berikut:
Fhitung =

𝑅2
𝐾

(1−𝑅2 /𝑛−𝑘−1)

Keterangan :
Fhitung
= Nilai F yang dihitung

Ha : βi  0 ; artinya variabel
bebas berpengaruh terhadap
variabel terikat

Dalam penelitian ini semua uji
hipotesis
dilakukan
dengan
menggunakan Statistical Product and
Service Solutions (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:
Pengujian
hipotesis
dengan
menggunakan uji F, variannya dapat
diperoleh dengan membandingkan
Fhitung dengan Ftabel pada taraf =0,05
dengan ketentuan:
a.
Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima
dan H1 ditolak
Artinya variasi model regresi berhasil
menerangkan bahwa lingkungan kerja
dan motivasi kerja secara bersamasama (simultan) tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
b.
Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak
dan H1 diterima
Artinya variasi model regresi berhasil
menerangkan bahwa lingkungan kerja
dan motivasi kerja secara bersamasama
(simultan)
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
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2. Koefisien Determinasi
Koefisien
determinasi
digunakan untuk mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam
menerangkan
variasi
variabel
dependen (Y) yang dapat dijelaskan
oleh variabel independen (X₁ dan X₂).
Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol dan satu. Semakin tinggi
nilai R² menunjukkan bahwa varian
untuk variabel dependen (Y) dapat
dijelaskan oleh variabel independen
(X) dan sebaliknya. Jadi nilai R²
memberikan presentasi varian yang
dapat dijelaskan dari model regresi. Uji
koefisien determinasi (R2) bertujuan
untuk mengukur seberapa besar
kemampuan variabel bebas dalam
menjelaskan varian dari variabel
terikatnya.
3. Uji t (Uji Parsial)
Uji parsial bertujuan untuk
mengetahui pengaruh hubungan antara
variabel yang satu dengan variabel
yang
lain,
apakah
saling
mempengaruhi atau tidak. Dengan
menggunakan rumus :

a.

b.

berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikatnya.
Uji t dilakukan dengan cara
membandingkan thitung dengan
ttabel pada taraf nyata5% ( 0,05)
dengan ketentuan sebagai berikut:
thitung < ttabel maka H0 diterima dan
Ha ditolak
Artinya variasi model regresi
berhasil menerangkan bahwa
lingkungan kerja dan motivasi
kerja individual (parsial) tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
karyawan
Pemadam
Kebakaran Kota Bogor.
thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan
Ha diterima
Artinya variasi model regresi
berhasil menerangkan bahwa
lingkungan kerja dan motivasi
kerja secara individual (parsial)
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
karyawan
Pemadam
Kebakaran Kota Bogor.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian

thitung=

b
se

Keterangan:
thitung = Nilai t
b
= Koefisien regresi X
se
= Standar error koefisein regresi
X
Bentuk pengujiannya adalah:
a. A H0 : β1 = β2 = 0
Artinya variabel bebas yang
diteliti, secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikatnya.
b. Ha : minimal satu βi 
0 dimana i = 1,2,3
Artinya variabel bebas yang
diteliti,
secara
parsial

Hasil
penelitian
secara
terperinci penulis sampaikan dibawah
ini meliputi tanggapan responden, uji
kualitas data yang meliputi uji validitas
dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang
meliputi
uji
normalitas,
uji
multikolinieritas,
dan
uji
heteroskedastisitas, serta uji hipotesis
yang meliputi hasil regresi, uji
simultan, koefisien determinasi, uji
parsial, dan pengaruh dominan.
4.1.1 Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
Uji ini dilakukan untuk
mengetahui apakah item pertanyaan
atau instrumen indikator yang
digunakan valid atau tidak serta
reliabel atau tidak. Dibawah ini penulis
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menyajikan hasil uji validitas dan
reliabilitas yang sudah valid dan
reliabel.
Tabel 4.1 Uji Validitas Lingkungan
Kerja

Berdasarkan tabel 4.1 di atas hasil uji
validitas variabel lingkungan kerja
menunjukan bahwa semua nilai rhitung
yang disajikan pada kolom corrected
item-Total
correlation.
Hasil
perhitungan spss (terlampir) lebih
besar dibandingkan dengan 0,3
sehingga dapat dikatakan bahwa semua
pernyataan variabel lingkungan kerja
tersebut valid dan dapat dilanjutkan ujiuji berikutnya.
Tabel 4.2 Uji Validitas Motivasi Kerja

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hasil uji
validitas variabel kinerja karyawan
menunjukan bahwa semua nilai rhitung
yang disajikan pada kolom corrected
item-Total
correlation.
Hasil
perhitungan spss (terlampir) lebih
besar dibandingkan dengan 0,3
sehingga dapat dikatakan bahwa semua
pernyataan variabel kinerja karyawan
tersebut valid dan dapat dilanjutkan ujiuji berikutnya.
2. Uji Reliabilitas
Di bawah ini penulis sajikan
daftar Cronbach’s Alpha untuk semua
variabel
penelitian, atas
dasar
perhitungan menggunakan SPSS.
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, hasil uji
validitas variabel motivasi kerja
menunjukan bahwa semua nilai rhitung
yang disajikan pada kolom corrected
item-Total
correlation.
Hasil
perhitungan spss (terlampir) lebih
besar dibandingkan dengan 0,3
sehingga dapat dikatakan bahwa semua
pernyataan variabel motivasi kerja
tersebut valid dan dapat dilanjutkan ujiuji berikutnya.
Tabel 4.3
Karyawan

Uji

Validitas

Kinerja

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hasil uji
reliabilitas menunjukan bahwa semua
nilai Cronbach’s Alpha yang tertera
dalam tabel Reliability Statistics hasil
perhitungan SPSS (terlampir) masingmasing variabel lebih besar dari 0,6
sehingga dapat dikatakan bahwa semua
item pernyataan penelitian ini handal
(reliabel) dan dapat dilanjutkan uji-uji
berikutnya.
4.1.2 Uji Asumsi Klasik
Setelah melakukan uji kualitas
data dan semua data yang dihasilkan
layak untuk digunakan dalam uji
selanjutnya maka yang perlu dilakukan
selanjutnya adalah uji asumsi klasik.
Uji ini wajib dilakukan sebelum
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peneliti melakukan analisis regresi
linier berganda. Adapun uji asumsi
klasik yang dilakukan dalam penelitian
ini meliputi: uji normalitas, uji
multikolinieritas,
uji
heterokedastisitas.
1. Uji Normalitas

multikolinieritas
variabel tersebut.

diantara

setiap

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

68

Normal Parameters

a

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Absolute

.0000000
2.95905587
.133

Positive

.091

Negative

-.133

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Gambar
4.1
Heteroskedastisitas

Hasil

Uji

1.100
.178

a. Test distribution is Normal.

Pada tabel Kolmogorov-Smirnov di
atas menunjukkan bahwa nilai Asymp
Sig (2-tailed) yang diolah dengan
menggunakan SPSS adalah 0,178.
Sementara itu taraf probabilitas (sig)
0,05. Hal ini menunjukkan data
residual berdistribusi normal karena
nilai Asymp Sig (2-tailed) = 0,178 >
0,05 sehingga model regresi layak
digunakan untuk meprediksi kinerja
karyawan. Dengan demikian maka
dapat dilanjutkan untuk melakukan uji
selanjutnya yaitu uji multikolinieritas.

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
heterokedastisitas pada model regresi,
sehingga
model
regresi
layak
digunakan untuk memprediksi kinerja
karyawan
berdasarkan
masukan
variabel independennya.

4.1.3 Uji Hipotesis
2. Uji Multiokolinieritas
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas
(Tolerance dan VIF)

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai tolerance semua variabel
independen (variabel bebas) yang ada
di atas 0,1 serta nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF) nya di
bawah 10 yang berarti tidak terjadi

Selanjutnya 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).
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1. Uji Regresi Berganda
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model

B

Std. Error

1 (Constant)

13.530

3.126

Lingkungan_Kerja

.155

.117

Motivasi_Kerja

.913

.108

Collinearity Statistics

Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

4.328

.000

.117

1.326

.190

.632

1.582

.747

8.430

.000

.632

1.582

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan

Melihat nilai Unstandardized
Coefficients Beta di atas, maka dapat
ditentukan persamaan regresi linier
berganda yang dilhasilkan dari
penelitian ini, sebagai berikut:
Y = 13,530+0,155X1+0,913X2
Yang berarti bahwa:
a. Konstanta sebesar 13,530 yang
berarti jika variabel lingkungan
kerja dan motivasi kerja dianggap
nol maka variabel kinerja
karyawan sebesar 13,530.
b. Koefisien
regresi
variabel
lingkungan kerja diperoleh nilai
sebesar 0,155 yang berarti jika
variabel
lingkungan
kerja
mengalami
kenaikan
atau
penurunan sebesar satu satuan
sementara variabel motivasi kerja
diasumsikan tetap maka kinerja
karyawan juga akan mengalami
kenaikan atau penurunan sebesar
0,155.
c. Koefisien regresi variabel motivasi
kerja diperoleh nilai sebesar 0,913
yang berarti jika variabel motivasi
mengalami
kenaikan
atau
penurunan sebesar satu satuan
sementara variabel lingkungan
kerja diasumsikan tetap maka
kinerja karyawan juga akan
mengalami
kenaikan
atau
penurunan sebesar 0,913.
2. Uji F (Simultan)
Tabel 4.8. Hasil Uji F
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares
Regression

1233.038

Df

Mean Square
2

616.519

F
68.309

Sig.
.000a

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Fhitung
yang
diolah
dengan
menggunakan SPSS adalah 68,309
Residual
Total

586.653

65

1819.691

67

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja, Lingkungan_Kerja
b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan

9.025

Sementara itu nilai Ftabel yang dilihat
pada tabel nilai-nilai untuk distribusi F
adalah 3,138. Dengan demikian maka
dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung =
68,309 > dari Ftabel = 3,138. Ini berarti
bahwa variabel independen yang terdiri
dari lingkungan kerja dan motivasi
kerja secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
3. Koefisien Determinasi
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi
b

Model Summary

Model
1

R

R Square

.823a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.678

.668

3.004

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja, Lingkungan_Kerja
b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Adjusted R Square adalah 0,668 atau
66,8%. Ini berarti bahwa variabel
independen berupa lingkungan kerja
dan motivasi kerja secara bersamasama menjelaskan variabel dependen
kinerja karyawan Pemadam Kebakaran
Kota Bogor sebesar 66,8% sedangkan
sisanya sebesar 33,2% dijelaskan oleh
variabel lainnya yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
4. Uji Parsial
Tabel 4.10. Hasil 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% (α =
0,05). Nilai ttabel pada tingkat
signifikasi 5% (α = 0,05) adalah 1,997.
Dengan membandingkan thitung dan ttabel
maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
a. Secara parsial lingkungan kerja
tidak berpengaruh signifikan
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terhadap
kinerja
karyawan
Pemadam Kebakaran Kota Bogor
karena thitung (1,326) < ttabel (1,997)
serta nilai signifikasinya di atas
0,05 sehingga dapat dinyatakan
bahwa H0 diterima H1 ditolak.
b. Secara parsial motivasi kerja
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
karyawan
Pemadam
Kebakaran Kota Bogor karena
thitung (8,430) > ttabel (1,997) serta
nilai signifikasinya di bawah 0,05
sehingga dapat dinyatakan bahwa
H0 ditolak H1 diterima.

5. Pengaruh Dominan
Guna mengetahui variabel independen
yang berpengaruh paling dominan
terhadap variabel dependennya adalah
dengan cara melihat besarnya nilai
Standardized Coefficient Beta seperti
terlihat pada Tabel 4.11. di atas. Tabel
tersebut
memperlihatkan
bahwa
variabel independen yang mempunyai
nilai Standardized Coefficient Beta
paling besar adalah variabel motivasi
kerja yaitu sebesar 0,747 yang berarti
bahwa variabel motivasi kerja
merupakan variabel yang paling
dominan berpengaruh terhadap kinerja
karyawan Pemadam Kebakaran Kota
Bogor.
4.2 Pembahasan
Penelitian
ini
melibatkan
sebanyak 68 responden untuk
memberikan informasi mengenai
pengaruh variabel X1 yaitu lingkungan
kerja dan X2 yaitu motivasi kerja
terhadap variabel Y yaitu kinerja
karyawan. Sesuai dengan latar
belakang yang telah disampaikan di
awal dimana sampai saat ini masih
ditemui
kendala
di
Pemadam
Kebakaran Kota Bogor khusunya
mengenai kinerja karyawan sehingga
perlu dilakukan penelitian dengan
diantaranya menggunakan variabel

lingkungan kerja dan motivasi kerja
maka
permasalahan
tersebut
setidaknya mulai terjawab.
Hasil uji validitas menunjukkan
bahwa semua pernyataan yang berada
di kuesioner yang telah disebar
dinyatakan valid, karena rhitung>
0,300.
Hasil
uji
reliabilitas
menunjukkan
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
=
13,530+0,155X1+0,913X2.
Dalam upaya mengidentifikasi
seberapa jauh variabel independen
menjelaskan
terhadap
variabel
dependennya, diperoleh dari nilai
koefisien determinasi. Nilai koefisien
determinasi yang dinyatakan dalam
Adjusted R Square adalah 66,8% atau
0,668 ini menunjukkan bahwa
kontribusi variabel independen adalah
sebesar 66,8%, sedangkan sisanya
33,2% dijelaskan oleh faktor-faktor
lain.
Pada hasil Uji F atau secara
simultan menunjukkan bahwa variabel
independen
yang
terdiri
dari
lingkungan kerja dan motivasi kerja
secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependennya yaitu
kinerja karyawan di Pemadam
Kebakaran Kota Bogor.
Selanjutnya pada hasil uji t
diketahui bahwa angka thitung variabel
lingkungan kerja adalah 1,326
sedangkan angka ttabel adalah 1,997
(thitung> ttabel) hal ini dikatakan bahwa
variabel lingkungan kerja tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
karyawan.
Tidak
berpengaruhnya lingkungan kerja
terhadap
kinerja
karyawan
menunjukkan bahwa karyawan lebih
memilih
motivasi
kerja
untuk
meningkatkan kinerja karyawan, tapi
perusahaan masih dapat meningkatkan
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kinerja karyawan dalam lingkungan
kerja dengan cara mempertahankan
yang sudah baik dalam lingkungan
kerja seperti hubungan antar karyawan
dan hubungan atasan dengan karyawan
agar hubungannya selalu harmonis dan
membuat karyawan nyaman bekerja
dan mempertahankan kerjasama antar
karyawan yang sudah baik agar
karyawan dapat bekerja secara
produktif dengan melakukan kerjasama
yang baik, selain mempertahankan
yang sudah baik perusahaan juga dapat
meningkatkan lingkungan kerja fisik
dengan
meningkatkan
bangunan
tempat kerja yang layak karena
bangunan tempat kerja menjadi tempat
yang setiap hari ditempati oleh
karyawan, peralatan kerja yang
memadai juga perlu ditingkatkan
seperti alat pelindung diri untuk
karyawan agar lebih safety, mobil yang
berfungsi dengan baik agar sigap ketika
menerima kabar kebakaran dan
mencukupi semua fasilitas yang
dibutuhkan karyawan untuk bekerja.
Setelah mengetahui signifikan
atau tidaknya variabel lingkungan
kerja, selanjutnya pengaruh angka
thitung variabel motivasi kerja adalah
8,430 sedangkan angka ttabel adalah
1,997 (thitung> ttabel) artinya bahwa
variabel motivasi kerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan.
Selain itu, dapat dilihat di pernyataan
antusias berprestasi tinggi nilai tafsir
sebesar 4,60 ini menunjukan bahwa
karyawan memiliki motivasi yang
tinggi untuk beprestasi di Pemadam
Kebakaran Kota Bogor, selain itu
kebutuhan afiliasi yang sudah baik juga
harus dipertahankan karena karyawan
sama-sama sudah merasa dihormati,
diterima, dan ingin maju demi
mencapai tujuan perusahaan. Variabel
motivasi kerja mendapat nilai tafsir
lebih dari 4,20 yang berarti sangat
setuju. Hal ini menunjukkan adanya
motivasi kerja yang tinggi di Pemadam
Kebakaran Kota Bogor dan variabel

motivasi kerja juga lebih dominan
dibandingkan
dengan
variabel
lingkungan kerja, adanya motivasi
kerja yang baik bisa meningkatkan
kinerja karyawan.
Kinerja karyawan di Pemadam
Kebakaran Kota Bogor sudah sangat
baik hal ini dapat dilihat dari respon
responden yang positif sehingga
perusahaan
harus
bisa
mempertahankan kinerja karyawan
agar tujuan perusahaan dapat tercapai,
kesigapan dan jalinan kerjasama yang
baik juga mempengaruhi kinerja
karyawan .
Dengan melihat uraian di atas,
maka dapat dikatakan bahwa variabel
motivasi merupakan salah satu hal
penting dalam meningkatkan kinerja
karyawan
dibandingkan
variabel
lingkungan kerja. Oleh sebab itu
perusahaan perlu mempertahankan
motivasi kerja terhadap karyawannya
agar semua tujuan perusahaan dapat
tercapai dan berjalan dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN
5.1

Simpulan

Sesuai dengan uraian-uraian di
atas serta hasil analisis dan interpretasi
data yang telah dijelaskan di
sebelumnya, maka dapat diambil
simpulan dan saran sebagai berikut:
1. Secara simultan lingkungan kerja
dan motivasi kerja berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
karyawan Pemadam Kebakaran
Kota Bogor.
2. Secara parsial lingkungan kerja
tidak berpengaruh signifikan
terhadap
kinerja
karyawan
Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
3. Secara parsial motivasi kerja
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
karyawan
Pemadam
Kebakaran Kota Bogor.
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian di
atas, maka peneliti dapat memberikan
beberapa saran untuk perusahaan
sebagai berikut:
1. Untuk hal lingkungan kerja jika
perusahaan ingin meningkatkan
kinerja karyawan, perusahaan
diharapkan
dapat
mempertahankan hubungan kerja
antar karyawan, hubungan atasan
dengan karyawan, dan kerjasama
antar karyawan karena hal itu
sangat
penting
dalam
keberlangsungan karyawan ketika
bekerja.
2. Dalam hal motivasi kerja,
perusahaan diharapkan dapat
mempertahankan motivasi kerja
yang
sudah
baik
dalam
mengembangkan
kreatifitas,
antusias
berprestasi
tinggi,
kebutuhan
akan
diterima,
kebutuhan akan maju, kebutuhan
akan dihormati, kebutuhan akan
ikut serta, memiliki kedudukan,
mengarahkan kemampuan dalam
menjalankan
pekerjaan
agar
motivasi kerja selalu baik dan
perusahaan dapat memberikan
sebuah reward atau penghargaan
agar karyawan lebih termotivasi
untuk lebih maju, karena variabel
motivasi ini lebih dominan tetapi
perusahaan
harus
mampu
memperhatikan kebutuhan akan
prestasi, kebutuhan afiliasi, dan
kebutuhan akan kekuasaan yang
telah dijelaskan variabel motivasi
kerja.
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PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA
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ABSTRAK
Perkembangan dunia di dunia kesehatan saat ini semakin bertambah pesat, sehingga
perusahaan didalam mengelola usaha diharapkan mampu menggunakan sumber daya
manusia dengan baik dan benar. Sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup
penting dalam pencapaian tujuan organisasi baik itu perusahaan besar maupun
perusahaan kecil. Mengingat semakin ketatnya persaingan antar perusahaan ini,
menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan
lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh
Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Klinik Gigi MMC.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory) dengan
metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model analisis
data yang digunakan adalah analisis regeresi linier berganda. Penelitian ini
menggunakan Nonprabobility Sampling, sedangkan cara pengambilan sampel yang
digunakan adalah Sampling jenuh. Adapun sampel tersebut berjumlah 35 responden,
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukan
bahwa 38% faktor-faktor kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh Kompensasi dan
Lingkungan Kerja, dan 72% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini, sedangkan hasil uji F menunjukan bahwa secara simultan variabel
Kompensasi dan Lingkungan Kerja secara serempak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kinerja Karyawan dengan hasil analisis yaitu F hitung (10,028) >
Ftabel (3,28). Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Lingkungan Kerja
menunjukkan hasil analisis thitung (2,072) maka secara parsial variabel tersebut tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Klinik Gigi MMC.
Adapun variabel Kompensasi dengan nilai hasil analisis thitung (2,513) maka variabel
tersebut tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
Klinik Gigi MMC. Kedua variabel tidak mempengaruhi Kinerja Karyawan Klinik Gigi
MMC.
Kata Kunci : Kompensasi , Lingkungan Kerja , Kinerja Karyawan
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ABSTRACT
The development of the world in the world of health is currently increasing rapidly, so
that companies in managing their businesses are expected to be able to use human
resources properly. Human resources are an important part of achieving
organizational goals, both large and small companies. Given the increasingly intense
competition between these companies, it requires companies to be able to survive and
compete with other companies. The purpose of this study was to determine and analyze
the Effect of Compensation and Work Environment on Employee Performance of
MMC Dental Clinic. 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.
This study used nonprabobility sampling, while the sampling method used was
saturated sampling. The sample consisted of 35 respondents, using multiple linear
regression analysis. The regression test results show that 38% of employee
performance factors can be explained by Compensation and Work Environment, and
72% are explained by other factors not examined in this study, while the F test results
show that simultaneously the Compensation and Work Environment variables
simultaneously affect positive and significant towards Employee Performance with the
results of the analysis, namely F count (10.028)> F table (3.28). The results of the t
test show that the work environment variable shows the results of the tcount analysis
(2.072), so partially this variable does not have a positive and significant effect on the
employee performance of MMC Dental Clinic. As for the compensation variable with
the result of tcount analysis (2.513), this variable does not have a positive and
significant effect on the employee performance of MMC Dental Clinic. Both variables
do not affect the performance of MMC Dental Clinic Employees.
Keywords: Compensation, Work Environment, Employee Performance
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Kesehatan merupakan keadaan
sejahtera baik jasmani, rohani maupun
sosial seseorang. Kesehatan dapat
dicapai
dengan
adanya
kesadaran,kemauan dan kemampuan
hidup sehat pada setiap masyarakat.
Upaya kesehatan adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan. Tempat
untuk menyelenggarakan kesehatan
disebut sarana kesehatan. Termasuk
klinik gigi dan mulut.Pembangunan
kesehatan
diarahkan
untuk
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, kualitas kehidupan dan usia
harapan
manusia.
Pembangunan
kesehatan
diharapkan
dapat
meningkatkan kesejahteraan keluarga,
masyarakat dan kesadaran masyarakat
akan pentingnya hidup sehat.
Klinik Gigi MMC sebagai salah satu
perusahan yang menjual jasa kesehatan
gigi dan mulut terus berinovasi untuk
dapat
mensejahterakan
para
karyawannya melalui Kompensasi
yang ditawarkan seperti kompensasi
finansial secara langsung maupun
kompensasi finansial non langsung.
Kompensasi ini diterapkan untuk dapat
memberikan
kenyamanan
dan
semangat kerja yang dilakukan oleh
para karyawan agar seluruh karyawan
dapat produktif dalam bekerja.
Salah
satu
perusahaan
yang
memperhatikan produktifitas kinerja
karyawan adalah Klinik Gigi MMC
yang beralamat di Jl. Buncit Raya No.
6 Mampang Jakarta Selatan. Yang
didirikan pada tahun 2014 oleh dokter
gigi Oktri Manessa dan suaminya
Bapak Toto Syarief Hidayatulloh.
Beliau merupakan Co-Founder dan
CEO dari Klinik Gigi MMC , beliau
adalah salah satu sosok dibalik
perkembanga pesat dari Klinik Gigi
MMC, berkat pengalamannya di
bidang Multinational Joint Venture di

bagian training dan development, Pak
Toto menjadi “The Man Behind The
Programs” yang selalu memberikan
ide-ide unik dan kreatif. Dengan
dukungan MMC Tim, pak Toto sangat
fokus dalam mengembangkan bisnis
yang “Customer Oriented” dengan
tagline “We Give You A to Z dental
service satisfaction”
Suatu perusahaan didirikan dengan
maksud untuk mencapai tujuan
tertentu. Untuk mencapai tujuan
tersebut, perusahaan memerlukan
seseorang yang mau bekerja dan
berusaha
mewujudkan
tujuan
perusahaan dalam mencapai laba yang
optimal dengan kinerja yang produktif.
Dalam hal ini sumber daya manusia
merupakan faktor utama dalam
organisasi,dimana manusia berperan
sebagai pengatur dan pelaksana
berjalannya organisasi dalam rangka
mencapai tujuan tertentu. Sebaikbaiknya program yang dibuat oleh
perusahaan akan sulit untuk dapat
dijalankan tanpa peran aktif karyawan
yang dimiliki perusahaan tersebut. Dari
pernyataan tersebut dapat diketahui arti
penting
anggota
dalam
suatu
organisasi. Mutu serta kualitas sebuah
usaha atau organisasi terletak pada
sumber daya manusia yang berada
didalamnya.
Sedangkan
untuk
meningkatkan kinerja karyawan,maka
karyawan
perlu
mendapatkan
kompensasi yang layak,yang sesuai
dengan usaha apa yang mereka berikan
kepada perusahaan.
Salah satu indikator yang termasuk ke
dalam kompensasi yaitu insentif,
insentif merupakan suatu sarana
memotivasi berupa materi, yang
diberikan sebagai suatu perangsang
ataupun pendorong dengan sengaja
kepada para pekerja agar dalam diri
mereka timbul semangat yang besar
untuk meningkatkan produktivitas
kerjanya dalam organisasi (Gorda,
2014 : 141).
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Selain kompensasi disini penulis juga
melihat faktor lain yaitu lingkungan
kerja, dilihat dari suasana lingkungan
kerja yang kondusif ternyata terlihat
ada beberapa penunjang kerja perawat
yang kurang lengkap dan beberapa
infrastruktur yang belum memadai
sehingga membuat perawat gigi merasa
sulit
dalam
mengembangkan
kinerjanya.
Kinerja merupakan hasil pekerjaan
yang dicapai seseorang berdasarkan
persyaratan-persyaratan
pekerjaan.
Untuk mengetahui apakah karyawan
sudah melakukan kinerjanya dengan
baik maka perlu adanya penilaian
kinerja secara berkala. Hasil penilaian
kinerja dapat menunjukkan apakah
sumber daya manusia telah memenuhi
tuntutan
yang
dikehendaki
perusahaan,baik dilihat dari sisi
kualitas maupun kuantitas.
Permasalahan awal yang penulis
temukan dalam survei pendahuluan
mengenai produktivitas kerja karyawan
dapat dilihat dari hasil penilaian HRD
terkait etos kerja pada karyawan Klinik
Gigi MMC tahun 2019 yang dilakukan
per semester setiap tahun,yaitu periode
Januari 2019-Juni 2019 dapat dilihat
pada Gambar 1.1.

PENILAIAN KPI
PERAWAT GIGI 2019
150
100

68

71

71

70

71

71

70

penilaian KPI departemen Perawat
pada periode bulan Januari 2019-Juni
2019 rata-rata sebesar 70, dimana
penilaian tersebut jauh dibawah standar
penilaian perusahaan. Perlu diketahui
bahwa produktifitas yang ditinjau dari
efektifitas dan efisiensi kerja sudah
mengarah kepada pencapaian kerja
yang maksimal, hal ini ditunjukkan
dari tercapainya target yang berkaitan
dengan efektifitas kinerja karyawan
Klinik Gigi MMC.
Salah satu contohnya, pada departemen
perawat sebagai salah satu tenaga
medis yang memiliki peran penting
dalam menjalankan usaha ini sering
sekali merasa bahwa departemen ini
tidak terorganisir dengan baik seperti
standar operasional kerja, jam kerja,
lingkungan kerja, maupun insentif
yang diberikan oleh perusahaan.
Sehingga membuat perawat merasa
kurang nyaman dalam melakukan
pekerjaan dan menimbulkan keluar
masuk perawat di perusahaan ini.
Penurunan etos kerja departemen
perawat menjadi fokus penelitian
penulis, guna memperoleh faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja
perawat di Klinik Gigi MMC dan
sebagai upaya untuk melakukan
perbaikan di masa yang akan datang,
maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul Pengaruh
Kompensasi dan Lingkungan Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Klinik
Gigi MMC.

50

0

TARGET

SCORE

Sumber: Data Penilaian KPI Perawat
Gigi Klinik MMC
Gambar 1.1. Laporan KPI Perawat
Dari data yang terdapat pada Gambar
1.1. dapat dilihat bahwa rata-rata

1.2. Identifikasi Masalah
Beberapa permasalahan yang muncul,
dapat diidentifikasi oleh penulis
sebagai berikut :
1. Produktifitas kerja Perawat
Klinik Gigi MMC mengalami
penurunan.
2. Tidak sesuainya insentif yang
diberikan oleh perusahaan
berdasarkan beban kerja.
3. Kurangnya insfrastruktur dan
penunjang kerja sehingga
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jumlah perawat tidak seimbang
dengan kondisi klinik.
4. Produktivitas
karyawan
mengalami penurunan akibat
lingkungan kerja yang kurang
nyaman.
5. Penetapan jam kerja atau
shifting yang tidak sesuai
aturan
normatif
ketenagakerjaan.
1.3. Pembatasan Masalah
Hasil identifikasi yang ada di klinik
gigi MCC menunjukan bahwa
permasalahan yang ada saat ini cukup
banyak.
Guna
mencegah
mengembangnya penelitan maka
penulis membatasi masalah agar
terperinci dan jelas. Harapannya
pemecahan masalahnya akan lebih
terarah. Oleh sebab itu penulis
membatasi penelitian ini hanya pada
divisi perawat gigi yaitu dengan
pengaruh kompensasi dan lingkungan
kerja terhadap kinerja karyawan di
klinik gigi MMC.
1.4. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah
secara
simultan
Kompensasi dan lingkungan kerja
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan klinik gigi mmc
?
2. Apakah secara parsial Kompensasi
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan klinik gigi mmc
?
3. Apakah secara parsial Lingkungan
Kerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan mmc ?
1.5. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di atas maka
penelitian ini mempunyai beberapa
tujuan,yang dapat penulis sampaikan
sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah secara
simultan
kompensasi
dan
Lingkungan kerja berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja
Karyawan Klinik Gigi MMC.
2. Untuk mengetahui apakah secara
parsial kompensasi berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja
Karyawan Klinik Gigi MMC.
3. Untuk mengetahui apakah secara
parsial
lingkungan
kerja
berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Karyawan Klinik Gigi
MMC.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
Pengertian Manajemen
Daya Manusia

Sumber

Manajemen adalah ilmu dan
seni
yang
mengatur
proses
pemanfaatan Sumber Daya Manusia
(SDM) dan sumber-sumber daya
lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut Stoner manajemen sumber
daya manusia adalah suatu prosedur
yang berkelanjutan yang bertujuan
untuk memasok suatu perusahaan
dengan orang-orang yang tepat untuk
ditempatkan pada posisi dan jabatan
yang tepat pada saat organisasi
memerlukannya. Faktor manajemen
sumber daya manusia terdiri dari
perencanaan,
pegorganisasian,
pengarahan,
pengembangan,
kompensasi
2.2.
Kompensasi
Kompensasi adalah segala sesuatu
yang diterima oleh karyawan sebagai
balas jasa atas kontribusinya kepada
perusahaan atau organisasi.(Ardana,
2012: 153). Kompensasi berbentuk
uang, artinya gaji dibayar dengan
sejumlah uang kartal kepada karyawan
yang
bersangkutan.
Kompensasi
berbentuk barang, artinya gaji dibayar
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dengan barang. Misalnya gaji dibayar
10% dari produksi yang dihasilkan. Di
Jawa Barat penunai padi upahnya 10%
dari hasil padi yang ditunai.
Kompensasi merupakan istilah yang
berkaitan dengan imbalan-imbalan
finansial (financial reward) yang
diterima oleh orang-orang melalui
hubungan kepegawaian mereka dengan
sebuah organisasi. Pada umumnya
bentuk kompensasi berupa finansial
karena pengeluaran moneter yang
dilakukan oleh organisasi. Kompensasi
bisa langsung diberikan kepada
karyawan, ataupun tidak langsung,
dimana
karyawan
menerima
kompensasi dalam bentuk-bentuk non
moneter.
Dengan indikator sebagai berikut :
1.
Upah/gaji.
Upah
(wages)
biasanya berhubungan dengan tarif gaji
perjam (semakin lama kerjanya,
semakin besar bayarannya). Upah
merupakan basis bayaran yang kerap
digunakan
bagi
pekerja-pekerja
produksi dan pemeliharaan. Sedangkan
gaji (salary) umumnya berlaku untuk
tarif mingguan, bulanan atau tahunan.
2.
Insentif, (incentive) merupakan
tambahan-tambahan gaji diatas atau
diluar gaji atau upah yang diberikan
oleh organisasi. Program-program
insentif
disesuaikan
dengan
memberikan
bayaran
tambahan
berdasarkan produktivitas, penjualan,
keuntungan-keuntungan atau upayaupaya pemangkasan biaya.
3.
Tunjangan (Benefit). Contohcontoh tunjangan seperti asuransi
kesehatan, asuransi jiwa, liburanliburan yang ditanggung perusahaan,
program pensiun dan tunjangantunjangan lainnya yang berhubungan
dengan kepegawaian.
4.
Fasilitas (Facility) adalah
kenikmatan/fasilitas seperti mobil
perusahaan, keanggotaan klub, tempat
parkir khusus.

2.3. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja adalah kehidupan
sosial, psikologi, dan fisik dalam
perusahaan yang berpengaruh terhadap
pekerja dalam melaksanakan tugasnya.
Kehidupan manusia tidak terlepas dari
berbagai
keadaan lingkungan sekitarnya, antara
manusia
dan lingkungan terdapat
hubungan yang sangat erat.
Menurut
Siagian
(2018:59)
mengemukakan
bahwa
dimensi
lingkungan kerja fisik terdiri dari
beberapa indikator yaitu:
1. Bangunan tempat kerja Bangunan
tempat kerja di samping menarik untuk
dipandang juga dibangun dengan
pertimbangan keselamatan kerja, agar
karyawan merasa nyaman dan aman
dalam melakukan pekerjaannya.
2. Peralatan kerja yang memadai
Peralatan yang memadai sangat
dibutuhkan karyawan karena akan
mendukung
karyawan
dalam
menyelesaikan
tugas
yang
di
embannya di dalam perusahaan.
3. Fasilitas Fasilitas perusahaan sangat
dibutuhkan oleh karyawan sebagai
pendukung
dalam
menyelasikan
pekerjaan yang ada di perusahaan.
Selain itu ada hal yang perlu di
perhatikan oleh perusahaan yakni
tentang
cara
memanusiakan
karyawannya, seperti tersedianya
fasilitas untuk karyawan beristirahat
setelah lelah bekerja dan juga
tersedianya tempat ibadah.
4. Tersedianya sarana angkutan 35
Tersedianya sarana angkutan akan
mendukung para karyawan untuk
sampai di tempat kerja dengan tepat
waktu, baik yang diperuntukkan
karyawan maupun angkutan umum
yang nyaman, murah dan mudah di
peroleh.
2.4. Kinerja Karyawan
Kinerja berasal dari pengertian
performance.
Adapula
yang
memberikan pengertian performance
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sebagai hasil kerja atau hasil kerja.
Namun,
sebenarnya
kinerja
mempunyai makna yang lebih luas,
bukan hanya hasil kerja, tetapi
termasuk bagaimana proses pekerjaan
berlangsung. Kinerja merupakan hasil
pekerjaan yang mempunyai hubungan
kuat dengan tujuan strategis organisasi,
kepuasan konsumen,dan memberikan
kontribusi pada ekonomi Armstrong
dan Baron dalam Wibowo (2019:7).
Dengan demikian, kinerja adalah
tentang melakukan pekerjaan dan hasil
yang dicapai dari pekerjaan tersebut.
Kinerja adalah tentang apa yang
dikerjakan dan bagaimana cara
mengerjakannya
1. Membangun Kinerja
Kinerja dapat dioptimalkan melalui
penetapan deskripsi jabatan yang jelas
dan
terukur bagi setiap pejabat (pegawai),
sehingga mereka mengerti apa fungsi
dan
tanggung jawabnya. Dalam hal ini,
deskripsi jabatan yang baik akan dapat
menjadi
landasan untuk setidaknya tujuh hal
sebagai berikut Lijan Poltak Sinambela
(2019:483-84) :
a. Penentuan gaji. Hasil deskripsi
jabatan akan berfungsi menjadi
dasar untuk perbandingan
pekerjaan
dalam
suatu
organisasi dan dapat dijadikan
sebagai acuan pemberian gaji
yang adil bagi pegawai dan
sebagai data pembanding dalam
persaingan dalam organisasi.
b. Seleksi pegawai. Deskripsi
jabatan sangat dibutuhkan
dalam penerimaan, seleksi, dan
penempatan pegawai. Selain
itu, juga merupakan sumber
untuk
pengembangan
spesifikasi pekerjaan yang
dapat menjelaskan tingkat
kualifikasi yang dimiliki oleh

seorang pelamar dalam jabatan
tertentu.
c. Orientasi. Deskripsi jabatan
dapat mengenalkan tugas-tugas
pekerjaan yang baru kepada
pegawai dengan cepat dan
efisien.
d. Penilaian kinerja. Deskripsi
jabatan
menunjukkan
perbandingan
bagaimana
seseorang pegawai memenuhi
tugasnya dan bagaimana tugas
itu seharusnya dipenuhi.
e. Pelatihan dan pengembangan.
Deskripsi
jabatan
akan
memberikan analisis yang
akurat mengenai pelatihan yang
diberikan dan perkembangan untuk
membantu pengembangan karir.
f. Uraian dan perencanaan organisasi.
Perkembangan awal dari deskripsi
jabatan menunjukkan di mana
kelebihan dan kekurangan dalam
pertanggungjawaban. Dalam hal ini,
deskripsi
jabatan
akan
menyeimbangkan
tugas
dan
tanggung jawab.
g. Uraian tanggung jawab. Deskripsi
jabatan akan membantu individu
untuk memahami berbagai tugas
dan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya
(Haynes,
dalam
sinambela, 2018)
2. Kerangka Konseptual
Kerangka berfikir merupakan model
konseptual tentang bagaimana teori
hubungan dengan berbagai faktor yang
telah diidenfitikasi sebagai masalah
yang
penting
(Sekaran
dalam
Sugiyono, 2017:60). Di bawah ini
adalah gambaran kerangka konseptual
yang digunakan dalam penelitian ini.
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3. Hipotesis 3
Ho : β2 = 0,

H3

2.4. 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 : β1, β2 =0, berarti secara simultan
kompensasi
dan
lingkungan
kerja
tidak
berpengaruh
siginifakan terhadap
kinerja
karyawan
klinik gigi MCC
H1 : β1, β2 ≠0, berarti secara simultan
kompensasi
dan
lingkungan
kerja
berpengaruh
siginifakan terhadap
kinerja
karyawan
klinik gigi MCC
2. Hipotesis 2
Ho : β1 = 0,

H2

: β1 ≠ 0,

berarti secara parsial
kompensasi
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan di
klinik gigi MCC.
berarti secara parsial
kompensasi
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan di
klinik gigi MCC.

: β2 ≠ 0,

berarti secara parsial
lingkungan
kerja
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan di
klinik gigi MCC.
berarti secara parsial
lingkungan
kerja
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan di
klinik gigi MCC.

METODOLOGI
PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di gigi
MMC pada Bulan April 2020 sampai
dengan Agustus 2020, sesuai dengan
jadwal penelitian yang tertera pada
tabel di bawah ini.
3.2. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian
survei yaitu penelitian yang datanya
dikumpulkan dari sampel atas populasi
untuk mewakili seluruh populasi.
Maksud penelitian survei untuk
penjajagan (explorative), deskriptif,
penjelasan
(explanatory
atau
confirmatory), evaluasi, prediksi atau
peramalan, penelitian operasional dan
pengembangan
indikator-indikator
sosial. Metode survei digunakan untuk
mendapatkan data dari tempat tertentu
yang alamiah (bukan buatan), tetapi
peneliti melakukan perlakuan dalam
pengumpulan data, misalnya dengan
mengedarkan
kuesioner,
tes,
wawancara terstruktur dan sebagainya
(Rahmat, 2017:6).
3.3. Populasi dan Sampel
Banyak ahli menjelaskan pengertian
tentang populasi. Salah satunya
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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. Pupulasi
juga bukan sekedar jumlah yang ada
pada obyek/subyek yang dipelajari,
tetapi meliputi seluruh karakteristik
atau sifat yang dimiliki oleh subyek
atau obyek itu”.
Adapun populasi dalam penelitian ini
adalah perawat gigi Klinik Gigi MMC.
Jumlah perawat gigi berdasarkan
informasi dari pihak Klinik Gigi MMC
35 orang. Oleh sebab itu dalam
penelitian ini kami menggunakan
angka 35 sebagai populasi penelitian.
3.3.1. Sampel
Dalam sebuah penelitian tidak semua
populasi dapat diteliti karena beberapa
faktor diantaranya keterbatasan dana,
tenaga, waktu, dan keterbatasan
fasilitas lain yang mendukung
penelitian, sehingga hanya sampel dari
populasi saja yang akan diambil untuk
diuji
yang
kemudian
akan
menghasilkan
kesimpulan
dari
penelitian.
Sugiyono (2017:81), 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. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode Nonprobality
Sampling, sedangkan cara yang
digunakan adalah Sampling jenuh.
Dengan demikian, maka jumlah sample
yang diambil sebanyak 35 sampel.
Menurut sugiyono (2017:84), yang
dimaksud
dengan
teknik
Nonprobability Sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang/kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi
untuk dipilih menjadi sampel.
Sampling jenuh adalah teknik
penentuan sampel bila anggota
populasi digunakan sebagai sampel.
Hal ini sering dilakukan bila jumlah
populasi relative kecil, atau penelitian
yang ingin membuat generalisasi
dengan kesalahan yang sangat kecil.
Istilah lain sampling jenuh adalah
sensus, dimana semua anggota
populasi dijadikan sebagai sampel.
Sugiyono
(2017:85).
Dengan
pengambilan sampel ini dapat
membantu penulis dalam melakukan
penghitungan
statistik
untuk
menentukan hubungan kedua variabel
yang akan diteliti.
3.4.
Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpukan data sebenarnya
dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Sugiyono (2014:137) menyatakan
bahwa:
”Terdapat dua hal utama yang
mempengaruhi kualitas data hasil
penelitian yaitu kulaitas instrumen
penelitian dan kualitas pengumpulan
data. Kualitas instrumen penelitian
berkenaan dengan validitas dan
reliabilitas instrumen dan kualitas
pengumpulan data berkenaan ketepatan
cara-cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data. Oleh karena itu
instrumen yang telah teruji validitas
dan reliabilitasnya, belum tentu dapat
menghasilkan data yang valid dan
reliabel, apabila instrumen tersebut
tidak digunakan secara tepat dalam
pengumpulan datanya.”
Selanjutnya perlu penulis sampaikan
bahwa dalam melakukan penelitian ini
penulis mengumpulkan data primer
yaitu data asli yang dikumpulkan oleh
periset untuk menjawab masalah riset
secara khusus (Sunyoto, 2014:28).
Juga data sekunder yaitu data yang
tidak langsung berasal dari sumber
datanya dimana biasanya data tersebut
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dikumpulkan oleh lembaga pengumpul
data dan dipublikasikan kepada
masyarakat pengguna data (Sunyoto,
2018:42). Adapun beberapa teknik
pengumpulan data yang digunakan
meliputi:
1.
Kuesioner (Angket)
Merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara membuat
pertanyaan atau kuesioner yang akan
dibagikan kepada responden yang
menjadi objek penelitian. Responden
diminta untuk memilih salah satu
jawaban yang telah dipersiapkan pada
lembaran kuisioner.
2.
Interview (Wawancara)
Selain
menggunakan
kuesioner,
penulis juga menggunakan teknik
interview (wawancara). Hal ini penulis
lakukan dalam rangka melakukan studi
pendahuluan
misalnya
untuk
menentukan permasalahan yang akan
diteliti, mengetahui hal lain dari
responden secara lebih mendalam dan
lain sebagainya. Adapun bentuk
interview yang penulis lakukan adalah
interview terbuka, artinya penulis tidak
membatasi jawaban yang harus
dikemukakan oleh responden.
3.
Observasi (Pengamatan)
Teknik pegumpulan data lainnya yang
digunakan adalah observasi. Hal ini
dilakukan dengan cara mengamati
berbagai obyek tanpa melakukan
komunikasi secara langsung. Teknik
ini penulis gunakan saat penulis hendak
mengetahui
tentang
perilaku
responden, proses kerja, gejala yang
muncul atas perilaku responden dan
lain sebagainya.
3.5.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk
menjawab rumusan masalah maupun
hipotesis penelitian yang telah
dirumuskan sebelumnya. Data-data
yang telah dikumpulkan akan diolah
sehingga bisa diambil kesimpulan
sesuai dengan jenis uji yang akan
digunakan nantinya. Pada akhir
kesimpulan itulah nantinya akan

diketahui bagaimana pengaruh antara
variabel independen dengan variabel
dependen yang digunakan dalam
penelitian ini.
3.5.1. Skala dan Angka Penafsiran
Seperti telah disampaikan sebelumnya,
bahwa dalam penelitian ini nanti akan
digunakan
kuesioner.
Adapun
penilaiannya dengan menggunakan
Skala Likert, dimana setiap jawaban
instrumen dibuat menjadi 5 (lima)
gradasi dari sangat positif sampai
sangat negatif, yang dapat berupa katakata, seperti:
a.
Sangat Setuju
(Skor 5)
b.
Setuju
(Skor 4)
c.
Netral
(Skor 3)
d.
Tidak Setuju
(Skor 2)
e.
Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
Dengan menggunakan skala likert,
maka variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi indikator variabel.
Selanjutnya
indikator
tersebut
dijadikan sebagai titik tolak untuk
menyususn item-item instrumen yang
dapat
berupa
pertanyaan
atau
pernyataan. Jawaban atas pertanyaan
atau pernyataan itulah yang nantinya
akan diolah sampai menghasilkan
kesimpulan.
Guna menentukan gradasi hasil
jawaban responden maka diperlukan
angka penafsiran. Angka penafsiran
inilah yang digunakan dalam setiap
penelitian kuantitatif untuk mengolah
data mentah yang akan dikelompokkelompokkan 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 penyataan tersebut.
Adapun penentuan interval angka
penafsiran dilakukan dengan cara
mengurangkan skor tertinggi dengan
skor terendah dibagi dengan jumlah
skor sehingga diperoleh interval
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penafsiran seperti terlihat pada Tabel
3.3 di bawah ini.
Interval Angka Penafsiran
=
(Skor Tertinggi – Skor Terendah)
/ n = (5 – 1) / 5 = 0,80
Tabel 3.3. Angka Penafsiran
INTERVAL
KATEGORI
PENAFSIRAN
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, 2014 (Data
diolah)
Adapun rumus penafsiran yang
digunakan adalah:
1,00 – 1,80

M=

∑f(X)
n

Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Variabel
Kompensasi

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
kompensasi tersebut valid dan dapat
digunakan untuk uji-uji selanjutnya.
Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas
Variabel Lingkungan Kerja
PERNYATAAN

Keterangan:
M
= Angka penafsiran
f
= Frekuensi jawaban
x
= Skala nilai
n
= Jumlah seluruh jawaban

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian secara terperinci
penulis sampaikan dibawah ini
meliputi uji validitas dan reliabilitas ,
uji asumsi klasik baik uji normalitas,
uji multikolinieritas maupun uji
heteroskedastisitas, serta uji hipotesis
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
hipotes adalah harus valid dan reliabel.

STS

(X2)
PERNYATAAN 16
PERNYATAAN 17
PERNYATAAN 18
PERNYATAAN 19
PERNYATAAN 20
PERNYATAAN 21
PERNYATAAN 22
PERNYATAAN 23
PERNYATAAN 24
PERNYATAAN 25
PERNYATAAN 26
PERNYATAAN 27
PERNYATAAN 28
PERNYATAAN 29
RATA-RATA

FK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TS
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FK
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0,9

S
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
34,30%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%

FK
13
11
8
9
13
8
10
17
17
20
17
8
9
9
12,1

SS
%
37,10%
31,40%
22,90%
25,70%
37,10%
22,90%
28,60%
48,60%
48,60%
57,10%
48,60%
22,90%
25,70%
25,70%
34%

FK
22
24
27
26
22
27
13
18
18
15
18
27
26
26
22,1

%
62,90%
68,60%
77,10%
74,30%
62,90%
77,10%
37,10%
51,40%
51,40%
42,90%
51,40%
77,10%
74,30%
74,30%
63%

TAFSIR
NILAI F
[n=f(x)/n
(X)
]
162
4,6
164
4,7
167
4,8
166
4,7
162
4,6
167
4,8
141
4
158
4,5
158
4,5
155
4,4
158
4,5
167
4,8
166
4,7
166
4,7
161,2
4,6

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (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 lingkungan
kerja tersebut valid dan dapat
digunakan untuk uji-uji selanjutnya.
Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas
Variabel Kinerja Karyawan
PERNYATAAN
X3
PERNYATAAN 1
PERNYATAAN 2
PERNYATAAN 3
PERNYATAAN 4
PERNYATAAN 5
PERNYATAAN 6
PERNYATAAN 7
PERNYATAAN 8
PERNYATAAN 9
PERNYATAAN 10
PERNYATAAN 11
PERNYATAAN 12
PERNYATAAN 13
PERNYATAAN 14
PERNYATAAN 15
RATA-RATA

STS
FK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TS
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,5

S
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
1%

FK
2
2
2
11
13
11
11
27
12
12
9
12
2
2
2
8,7

SS
%
5,70%
5,70%
5,70%
31,40%
37,10%
31,40%
31,40%
77,10%
34,30%
34,30%
25,70%
34,30%
5,70%
5,70%
5,70%
25%

FK
33
33
33
24
22
24
24
8
23
23
26
23
33
33
26
25,9
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%
94,30%
94,30%
94,30%
68,60%
62,90%
68,60%
68,60%
22,90%
65,70%
65,70%
74,30%
65,70%
94,30%
94,30%
74,30%
74%

TAFSIR
NILAI F
[n=f(x)/n
(X)
]
173
4,9
173
4,9
173
4,9
164
4,7
162
4,6
164
4,7
164
4,7
148
4,2
163
4,7
163
4,7
166
4,7
163
4,7
173
4,9
173
4,9
159
4,5
165,4
4,7
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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 kinerja
karyawan tersebut valid dan dapat
digunakan untuk uji-uji selanjutnya.

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.

1. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat
sejauh mana suatu alat pengukur dapat
dipercaya atau diandalkan bila alat
pengukur tersebut digunakan berkalikali 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. Di bawah ini penulis sajikan
daftar Cronbach Alpha untuk semua
variabel penelitian yang ada baik
variabel bebas maupun variabel
terikatnya atas dasar perhitungan
dengan menggunakan SPSS.
NO
VARIABEL Cronchbach a
1 Kompensasi
0,902
2 Lingkungan Kerja
0,877
3 Kinerja Karyawan
0,938

SIMPULAN
KETERANGAN
RELIABEL Karena Cronchbach a > 0,6
RELIABEL Karena Cronchbach a > 0,6
RELIABEL Karena Cronchbach a > 0,6

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data
diolah)
Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai Cronbach Alpha yang
tertera dalam Tabel Reability Statistics
(terlampir) hasil perhitungan dengan
menggunakan SPSS untuk masingmasing variabel lebih besar dari 0,6
sehingga dapat dikatakan bahwa semua
instrument penelitian ini handal
(reliabel) dan dapat digunakan untuk
uji selanjutnya.
4.1.5

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.
Tabel 4.10. Hasil Uji
Multikolinieritas (Tolerance dan
VIF)
VARIABEL
Kompensasi
Lingkungan Kerja

COLLINEARITY STATISTICS
TOLERANCE
VIF
HASIL
SIMPULAN HASIL SIMPULAN
0,775
>0,1
1,29
<5
0,775
>0,1
1,29
<5

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (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

Hasil Uji Asumsi Klasik
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Tabel 4.11. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients
B

(Constant)
1

Std. Error

26,228

10,377

KOMPENSASI

0,313

0,125

LINGKUNGAN
_KERJA

0,358

0,173

Standardiz
ed
Coefficient
s

a

T

Sig.

Beta

Collinearity Statistics

Tolerance

VIF

2,528

0,017

0,396

2,513

0,017

0,775

1,29

0,326

2,072

0,046

0,775

1,29

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data
diolah)
Gambar 4.2. Hasil Uji
Heteroskedastisitas Dengan
Pendekatan Grafik
Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (Data
diolah)
Grafik
Scatterplot
di
atas
memperlihatkan bahwa titik-titik
menyebar
secara
acak
tidak
membentuk sebuah pola tertentu yang
jelas serta tersebar baik di atas maupun
di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal
ini
berarti
tidak
terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi,
sehingga
model
regresi
layak
digunakan untuk memprediksi
keputusan
membeli
berdasarkan
masukan variabel independennya.
4.1.6 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).

Melihat
nilai
Unstandardizet
Coefficients Beta di atas, maka dapat
ditentukan persamaan regresi linier
berganda yang dihasilkan darienelitian
ini, sebagai berikut:
Y = 26,228 - 0,313X1 + 0,358X2
Yang berarti bahwa:
a. Konstanta sebesar 26,228 yang
berarti jika variabel kompensasi,
dan lingkungan kerja dianggap nol
maka variabel kinerja karyawan
hanya sebesar 26,228.
b. Koefisien
regresi
variabel
kompensasi diperoleh nilai sebesar
0,313 yang berarti jika variabel
kompensasi mengalami penurunan
sementara variabel lingkungan
kerja diasumsikan tetap maka
kinerja karyawan juga akan
mengalami penurunan sebesar
0,313.
c. Koefisien
regresi
variabel
lingkungan kerja diperoleh nilai
sebesar 0,358 yang berarti jika
variabel
lingkungan
kerja
mengalami kenaikan sementara
variabel kompensasi diasumsikan
tetap maka kinerja karyawan juga
akan mengalami kenaikan sebesar
0,358.
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Tabel 4.12. Hasil Uji F
a

ANOVA

Model

Sum of
Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Regression

306,499

2

153,25

10,028

,000b

489,043

32

15,283

795,543

34

1 Residual
Total

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data
diolah)
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Fhitung
yang
diolah
dengan
menggunakan SPSS adalah sebesar
10,028. Sementara itu nilai Ftabel yang
dilihat pada tabel nilai-nilai untuk
Distribusi F adalah 3,28. Dengan
demikian maka dapat dikatakan bahwa
nilai Fhitung = 10,028 > dari Ftabel =
3,28. Ini berarti bahwa variabel
independen
yang
terdiri
dari
kompensasi, dan lingkungan kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja karyawan klinik gigi MMC.
Tabel 4.13. Koefisien Determinasi
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

1

,621a

0,385

0,347

Std. Error of
the Estimate
3,909

Sumber: Hasil penelitian, 2020 (Data
diolah)
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Adjusted R Square adalah 0,347 atau
34,7%. Ini berarti bahwa variabel
independen berupa kompensasi dan
lingkungan kerja secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen
kinerja karyawan klinik gigi MMC
sebesar 34,7% sedangkan sisanya
sebesar 65,3% dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak termasuk
dalam penelitian ini, misalnya gaya
kepemimpinan dan lain sebagainya.
Tabel 4.14. Hasil Uji t (Uji Parsial)
VARIABEL

t

Sig.

KESIMPULAN
thitung ttabel HASIL α = 5%
Kompensasi
2,513 >1,692 0,017 >0,05 berpengaruh Signifikan
Lingkungan Kerja 2,072 >1,692 0,046 >0,05 berpengaruh Signifikan

Sumber: Hasil penelitian, 2020 (Data
diolah)
Guna menentukan H0 maupun H1 yang
ditolak atau diterima maka nilai thitung
di atas dapat dibandingkan dengan nilai
ttabel pada tingkat signifikasi 5% (=
0,05). Nilai ttabel
pada tingkat
signifikansi 5% ( = 0,05) adalah
1,692.
Dengan
membandingkan
thitung dan ttabel maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
a. Secara
parsial
Kompensasi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kinerja Karyawan Klinik
Gigi MMC karena thitung (2,513) >
ttabel
(1,692)
serta
nilai
signifikansinya di atas 0,05.
b. Secara parsial Lingkungan Kerja
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kinerja Karyawan Klinik
Gigi MMC karena thitung (2,072) >
ttabel
(1,692)
serta
nilai
signifikansinya di atas 0,05.
4.1.7

Pembahasan

Sesuai dengan latar belakang yang
telah disampaikan diawal dimana
sampai saat ini masih ditemui kendala
di Klinik Gigi MMC khususnya
mengenai Kinerja Karyawan sehingga
perlu dilakukan penelitian diantaranya
dengan
menggunakan
variabel
kompensasi dan lingkungan kerja maka
permasalahan tersebut setidaknya
mulai terjawab. Dari kedua variabel
independen yang digunakan, kedua
variabel
berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja Karyawan Klinik Gigi
MMC.
Berpengaruhnya variabel Kompensasi
terhadap Kinerja Karyawan Klinik Gigi
MMC kemungkinan besar disebabkan
karena umumnya kompensasi memang
paling dilihat oleh karyawan, dimana
karyawan
mungkin
lebih
memperhatikan variabel Kompensasi.
Bagi karyawan Klinik Gigi MMC,
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Kompensasi yang diberikan belum
sesuai yg diharapkan.
Jika dibandingkan dengan berbagai
penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya, tentunya hal ini
akan lebih menguatkan penelitianpenelitian tersebut dimana selain
karena faktor gaya kepemimpinan dan
lainnya , yang menentukan seorang
karyawan
dapat
meningkatkan
produktifitas kinerjanya. Disamping itu
ternyata persamaan regresi linier
berganda
yang
dihasilkan
menunjukkan bahwa untuk variabel
Lingkungan Kerja hasilnya lebih besar
dibandingkan variabel kompensasi.
Artinya, dalam kondisi tertentu jika
lingkungan kerja semakin nyaman dan
kondusif maka produktifitas kinerja
karyawan dan loyalitas karyawan akan
semakin meningkat.
Dalam situasi dan kondisi tertentu ini
sepertinya tidaklah memungkinkan.
Namun bagian sebagai orang ini bisa
saja terjadi. Apalagi jika dilihat dari
demografi Karyawan klinik gigi MMC
dimana sebagian besar karyawan klinik
gigi MMC berusia 20-25 tahun. ini
berarti bahwa sebagian karyawan
klinik gigi MMC adalah seorang
remaja yang memiliki produktifitas
lebih baik dengan mayoritas lebih
menyukai lingkungan kerja yang
nyaman. Disisi lain, demografi
responden juga menunjukkan bahwa
karyawan klinik gigi MMC dengan
jenis kelamin perempuan lebih banyak
dibandingkan dengan laki-laki. Ini
semakin memperkuat hasil penelitian
bahwa seorang perempuan lebih
menyukai lingkungan kerja yang
nyaman dan belum terlalu besar beban
yang ditanggung olehnya. Dengan
melihat uraian di atas, maka dapat
dikatakan bahwa tingginya kompensasi
secara otomatis akan meningkatkan
Kinerja Karyawan Klinik Gigi MMC.
Ada titik tertentu dimana kompensasi
akan mempengaruhi kinerja. Oleh
sebab itu sebagai perusahaan yang

bergerak dibidang jasa kesehatan,
Klinik Gigi MMC harus mampu
menganalisa dan melihat hal tersebut
dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dan evaluasi data
yang telah dilakukan terhadap variabelvariabel dalam penelitian ini, maka
dapat diambil beberapa kesimpulan dan
saran sebagai berikut:
1.1.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 kompensasi dan
lingkungan kerja berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja
Karyawan Klinik Gigi MMC.
2. Secara
parsial
Kompensasi
berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Karyawan Klinik Gigi
MMC.
3. Secara parsial Lingkungan Kerja
berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Karyawan Klinik Gigi
MMC.
1.2.Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas,
maka penulis dapat memberikan
beberapa saran, sebagai berikut:
1. Jika
dilihat
dari
variabel
kompensasi maka kompensasi
yang diberikan oleh perusahaan
sudah baik,tinggal ditingkatkan
lagi
beberapa
indikator
kompensasi
seperti
insentif
karyawan.
2. Dengan melihat dari hasil
penelitian ini bahwa kinerja
karyawan dan lingkungan kerja
secara bersama-sama berpengaruh
terhadap
kinerja
karyawan,
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diharapkan agar perusahaan klinik
gigi MMC melakukan evaluasi dan
peningkatan atas kedua variabel
tersebut mengingat kedua variabel
tersebut berpengaruh terhadap
kinerja karyawan.
3. Untuk meningkatkan kinerja
karyawan, tidak bisa dilakukan
hanya melalui kompensasi saja,
melainkan
harus
dilakukan
bersamaan (simultan) dengan
lingkungan kerja agar dapat
meningkatkan kinerja karyawan
klinik gigi MMC.
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ABSTRAK
Indomaret adalah jaringan minimarket di Indonesia yang memiliki sistem waralaba.
Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan
kebutuhan sehari-hari. Indomaret memiliki Slogan “Mudah dan Hemat”. Metode
penelitiannya adalah metode kuantitatif, model analisis data yang digunakan analisis
regresi linier berganda. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling
dan insidential sampling. Adapun sampel tersebut berjumlah 100 responden. Hasil
Adjusted R Square menunjukkan bahwa 59,5% faktor-faktor ekuitas merek dapat
dijelaskan oleh iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal
dan pemasaran langsung sedangkan sisanya 40,5% dijelaskan oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara
simultan variabel iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan
personal, dan pemasaran langsung secara serempak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ekuitas merek dengan hasil analisis yaitu nilai Fhitung (30,030) > Ftabel (2,310).
Hasi uji t menunjukkan bahwa variabel iklan dan pemasaran langsung berpengaruh
positif dan signifikan terhadap ekuitas merek di Minimarket Indomaret pada
masyarakat Kota Bogor. Adapun variabel promosi penjualan, hubungan masyarakat,
dan penjualan personal secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ekuitas merek. Variabel yang dominan mempengaruhi ekuitas merek pada Minimarket
Indomaret Kota Bogor adalah pemasaran langsung.

ABSTRACT
Indomaret is a minimarket network in Indonesia that has a franchise system.
Indomaret is a network minimarkets that provide a wide range of basic necessities and
daily necessities. Indomaret has a slogan that is “Easy and Economical”. This type of
research is data collection methods using a questionnaire. The data analysis model
which was used is multiple linear regression analysis. The sample selection was done
by purposive and insidential. The sample amounted to 100 respondents. Adjusted R
Square results shows that 59,5% of brand equity factors can be explained by
advertising, sales promotion, public relations, personal sales, and direct marketing
while the remaining 40,5% is explained by other factor which was not examined in
this study. While the F test result show that simultaneously the variables of advertising,
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sales promotion, public relations, personal selling, and direct marketing
simultaneously have a positive and significant effect on brand equity with the result of
the analysis namely the value of Fcount (30,030) > Ftable (2,310). The result of the t
test shows that the advertising direct marketing variables has a positive and significant
effect on brand equity in the Indomaret Minimarket in Bogor. The sales promotion
variables, public relations, and personal sales partially did not have a positive and
significance. The dominant variable effecting brand equity of Indomaret in Bogor is
direct marketing.
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan
dunia
bisnis
memicu persaingan antara perusahaan
yang satu dengan yang lainnya. Hal
tersebut tentunya akan berdampak
terhadap persaingan usaha yang
semakin
ketat.
Tentu
akan
menimbulkan dampak baik dampak
positif maupun dampak negatif.
Dampak positif yang ditimbulkan
antara lain para pelaku usaha akan terus
meningkatkan ekuitas merek untuk
menarik
pelanggan
sebanyakbanyaknya. Dampak negatifnya tentu
akan menyebabkan menurunnya omzet
penjualan sebagai akibat adanya
persaingan usaha tersebut.
Dalam dunia retail khususnya
minimarket, hal menarik lainnya yang
terjadi adalah adanya perubahan cara
pandang masyarakat dimana saat ini
lebih banyak masyarakat yang memilih
untuk membeli berbagai kebutuhan
sehari-hari mereka di minimarket yang
ada seperti Indomaret dibandingkan
mereka harus melakukan pembelian di
pasar-pasar tradisional atau sekedar
warung kelontong yang ada di sekitar
tempat tinggal masyarakat tersebut.
Guna memenangkan persaingan
maka sudah selayaknya jika para
pelaku usaha tentu akan melakukan
berbagai cara untuk agar nama
usahanya selalu melekat di semua
pelanggan yang ada dengan menyusun
berbagai strategi bisnis. Salah satunya
yang banyak dilakukan adalah dengan
memberikan stimulus pemasaran baik
yang berkaitan dengan iklan, promosi
penjualan, hubungan masyarakat,
penjualan personal maupun pemasaran
langsung.
Guna memastikan aspek mana yang
sebenarnya menjadi dasar bagi
masyarakat
untuk
memutuskan
memilih minimarket yang ada saat ini
maka perlu dilakukan penelitian.
Sehubungan dengan hal tersebut maka

penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul Pengaruh
Iklan, Promosi Penjualan, Hubungan
Masyarakat, Penjualan Personal dan
Pemasaran Langsung Terhadap Ekuitas
Merek Indomaret (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 iklan,
promosi penjualan, hubungan
masyarakat, penjualan personal
dan
pemasaran
langsung
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor?
2. Apakah secara parsial iklan
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor?
3. Apakah secara parsial promosi
penjualan berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek Indomaret
di Kota Bogor?
4. Apakah secara parsial hubungan
masyarakat
berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret di Kota Bogor?
5. Apakah secara parsial penjualan
personal berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek Indomaret
di Kota Bogor?
6. Apakah secara parsial pemasaran
langsung berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek Indomaret
di Kota Bogor?
1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di atas
maka penelitian ini memiliki beberapa
tujuan, yang dapat penulis sampaikan
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah secara
simultan iklan, promosi penjualan,
hubungan masyarakat, penjualan
personal, dan pemasaran langsung
berpengaruh signifikan terhadap
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2.

3.

4.

5.

6.

ekuitas merek Indomaret di kota
Bogor.
Untuk mengetahui apakah secara
parsial
iklan
berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret di Kota Bogor.
Untuk mengetahui apakah Apakah
secara parsial promosi penjualan
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor.
Untuk mengetahui apakah secara
parsial
hubungan
penjualan
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor.
Untuk mengetahui apakah secara
parsial
penjualan
personal
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor
Untuk mengetahui apakah secara
parsial
pemasaran
langsung
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
Perkembangan dunia usaha yang
semakin pesat membuat para pelaku
bisnis harus memahami dengan baik
berbagai faktor yang menjadi dasar
para pelanggan untuk melakukan
pembelian. Hal ini tentu sangat erat
kaitannya
dengan
pemasaran
(marketing).
Banyak
ahli
mengemukakan
pendapat-nya
tentang
pengertian
pemasaran.
Kotler
(2013:5)
mengatakan bahwa pemasaran sering
kali disebut juga dengan istilah
marketing. Pemasaran sendiri adalah
mengidentifikasi
dan
memenuhi
kebutuhan manusia dan sosial.
Singkatnya
pemasaran
adalah
memenuhi kebutuhan dengan cara yang
menguntungkan.

Pendapat lainnya dikemukakan
oleh Djaslim dalam Abdurrahman
(2015:2)
mengatakan
bahwa
pemasaran adalah suatu sistem total
dari kegiatan bisnis yang dirancang
untuk merencanakan, menentu-kan
harga, promosi, mendistribusikan
barang-barang yang dapat memuaskan
keinginan dan mencapai pasar sasaran
serta tujuan perusahaan.
Mengingat pemasaraan sangat erat
kaitannya dengan strategi dalam bisnis
maka para pelaku usaha tentunya harus
memperhatikan dengan baik berbagai
stimulus yang diperkirakan mampu
merangsang
seseorang
untuk
melakukan pembelian sebuat produk.
Stimulus
tersebut
bisa
berupa
pemasaran
maupun
lingkungan.
Namun karena kehidupan pelanggan
yang
juga
terus
mengalami
perkembangan yang sangat cepat
khususnya yang berkaitan gaya hidup,
maka hal tersebut tentu juga harus
menjadi
pertimbangan
dalam
mengambil berbagai strategi untuk
memenangkan persaingan.
2.1.1. Iklan (Advertising)
Iklan merupakan bagian dari
promosi, karena iklan adalah salah satu
cara untuk melaksanakan promosi.
Menurut Kotler dan Keller (2016:244),
iklan adalah segala bentuk presentasi
nonpribadi dan promosi gagasan,
barang atau jasa oleh sponsor tertentu
yang harus dibayar. Iklan dapat
merupakan cara yang berbiaya efektif
guna menyebarkan pesan, baik untuk
membangun preferensi merek maupun
untuk mendidik orang. Kebanyakan
perusahaan menggunakan agen luar
untuk
membantu
menciptakan
kampanye iklan dan untuk memilih dan
membeli media. Dewasa ini, agen-agen
iklan memdefinisikan ulang dirinya
sebagai “perusahaan komunikasi” yang
membantu
klien
meningkatkan
seluaruh efektivitas komunikasinya
dengan menawarkan nasihat stratejik
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dan praktis tentang banyak bentuk
komunikasi.
Adapun tujuan iklan dibagi menjadi
beberapa bagian seperti; (1) Iklan
informatif
dimaksudkan
untuk
mencipta-kan
kesadaran
dan
pengetahuan tentang produk baru atau
ciri baru produk yang sudah ada. (2)
Iklan persuasif dimaksudkan untuk
menciptakan kesukaan, preferensi,
keyakinan, dan pembelian suatu
produk atau jasa. Atau lebih seringnya
diketahui iklan ini bertujuan untuk
membujuk konsumen membeli produk
yang diiklankan tersebut. (3) Iklan
pengingat
dimaksudkan
untuk
merangsang pembelian produk dan jasa
kembali.
(4)
Iklan
penguatan
dimaksudkan
untuk
meyakinkan
pembeli sekarang bahwa mereka telah
melakukan pilihan yang tepat (Kotler
dan Keller, 2016:245). Adapun
indicator iklan meliputi (1) Iklan
televisi, (2) Brosur, (3) Poster, (4)
Billboard.
2.1.2. Promosi Penjualan (Sales
Promotion)
Promosi penjualan adalah insentif
jangka pendek untuk mendorong
pembelian atau penjualan produk atau
jasa. Menentukan tujuan promosi
penjualan. Tujuan umum, bersumber
pada tujuan komunikasi pemasaran,
yatitu memper-cepat respon pasar yang
ditargetkan. Tujuan khusus; (1) Bagi
konsumen (consumer promotion), yaitu
mendorong
konsumen
untuk
menggunakan produk, membeli produk
dalam unit yang besar, mencoba merek
yang dipromosikan, dan menarik
pembeli merek lain yang bersaing
untuk membeli produk yang sedang
dipromosikan. (2) Bagi pengecer (trade
promotion), yaitu membujuk pengecer
untuk menjual barang produk baru,
menimbun lebih banyak persediaan
barang, membujuk agar menimbun
barang-barang dipromosikan dan
memperoleh jalur pengecer baru. (3)

Bagi wiraniaga (sale force promotion),
yaitu memberikan dukungan produk
model baru, untuk merangsang mereka
mencari
pelanggan
baru
dan
mendorong penjualan pada musim
sepi.
Menurut Kotler dan Keller
(2016:518), bahwa promosi penjualan
merupakan short-term incentive untuk
mendorong penjualan produk atas jasa.
Dengan kata lain, sales promotion
merupakan sarana untuk mendorong
konsumen agar melakukan pembelian
terhadap sebuah produk atau jasa.
Philip Kotler dan Gary Amstrong
(2016:520)
menyatakan
bahwa
terdapat beberapa indikator yang dapat
diukur; (1) Rebates (Potongan Harga),
(2) Price Packs/cents-off deals (paket
harga),
2.1.3. Hubungan Masyarakat (Public
Relation)
Hubungan masyarakat adalah
membangun hubungan baik dengan
berbagai
masyarakat
perusahaan
dengan memperoleh publisitas yang
diinginkan,
membangun
citra
perusahaan yang baik dan menangani
atau mengahadapi rumor, berita,
kejadian yang tidak menyenangkan.
Humas
digunakan
untuk
mempromosikan
produk,
orang,
tempat, ide, organisasi, dan negara.
Perusahaan menggunakan humas untuk
membangun hubungan baik dengan
konsumen investor, media, dan
komunitas mereka.
Herdiana
(2015:177)
mengemukakan bahwa humas dapat
melaksanakan beberapa fungsi berikut;
(1) Hubungan pers atau agen pers:
menciptakan
dan
menempatkan
informasi berharga pada media berita
untuk menarik perhatian pada
seseorang, produk atau jasa. (2)
Publisitas produk: mempublikasikan
produk
tertentu.
(3)
Kegiatan
masyarakat:
membangun
dan
mempertahankan hubungan nasional
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dan komunitas lokal. (4) Melobi:
membangun dan mempertahankan
hubungan dengan pembuat peraturan
dan
pejabat
pemerintah
untuk
memengaruhi undang-undang dan
peraturan. (5) Hubungan investor:
mempertahankan hubungan dengan
pemegang saham dari pihak lainnya
dalam komunitas keuangan. (6)
Pengembangan: hubungan masyarakat
dengan donor atau organisasi nirlaba
untuk mendapatkan dukungan finansial
atau sukarela.

konsumen terhadap sales person
termasuk
kemampuannya
dalam
menarik perhatian konsumen telah
mempengaruhi niat konsumen untuk
melakukan pembelian. Mengenai hal
tersebut, Gunasekharan (2015:22)
menggunakan 4 indikator untuk
mengukur
efektivitas
penjualan
personal dalam meningkatkan minat
konsumen
untuk
melakukan
pembelian, yaitu (1) Kemampuan
komunikasi, (2) Pengetahuan produk,
(3) Empati.

2.1.4. Penjualan Personal (Personal
Selling)
Penjualan
personal
adalah
persentasi pribadi oleh wiraniaga
perusahaan dengan tujuan melakukan
penjualan dan membangun hubungan
dengan pelanggan menurut Alma
dalam Wardhana dan Iba (2014:3).
Adapun peranan tenaga penjualan
yaitu, mewakilkan pelanggan pada
perusahaan dalam hal; (1) Mengelola
hubungan penjual pembeli, (2)
Menyalurkan perhatian atau keluhan
pelanggan
mengenai
produk
perusahaan dan layanannya dengan
pihak yang berkepentingan di dalam
perusahaan,
(3)
Mempelajari
kebutuhan pelanggan dan bekerja
dengan orang-orang pemasaran, (4)
Menciptakan
nilai
lebih
pada
pelanggan.
Sedangkan menurut Kotler &
Keller dalam Wardhana dan Iba
(2014:3) bahwa dalam pelaksanaannya
penjualan personal melibatkan peran
utama dari tenaga penjual yang dalam
pelaksanaannya langsung berhadapan
dengan pembeli, sehingga seorang
tenaga penjual tidak hanya berfungsi
sebagai tenaga penjual dari produk
perusahaan saja melainkan harus dapat
berperan sebagai duta atau wakil
perusahaan.
Penjualan Personal memiliki peran
yang sangat besar terhadap purchase
intention konsumen, dimana persepsi

2.1.5. Pemasaran Langsung (Direct
Marketing)
Pemasaran
langsung
adalah
hubungan langsung dengan konsumen
individual yang ditargetkan hati-hati
untuk menarik respons segera dan
mencapai hubungan pelanggan yang
abadi menurut Herdiana (2015:193).
Menurut Kotler dan Amstrong
2012:176
pemasaran
langsung
memiliki indikator pernyataan sebagai
berikut: (1) Target marketing, yaitu
bisa menargetkan kelompok individu
yang sangat spesifik dengan cara
mempertahankan pelanggan serta
mampu mengaktifkan kembali mantan
pelanggan. (2) Information acces,
artinya jika pemakai telah mengunjungi
situs tertentu, maka
ia
bisa
mendapatkan sejumlah informasi
mengenai spesifikasi produk, informasi
pembelian dan seterusnya. (3)
Creativity, artinya desain website yang
menarik
bisa
mempengaruhi
kunjungan ulang dan meningkatkan
minat pengunjung situs terhadap
perusahaan dan produknya.
2.1.6. Ekuitas Merek
Merek adalah sesuatu yang sudah
sangat sering kita dengar. Hal ini
dikarenakan merek merupakan salah
satu hal yang menjadi pertimbangan
penting bagi setiap orang sebelum
memutuskan
untuk
melakukan
pembelian.
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Merek (brand) adalah suatu nama,
istilah, tanda, simbol atau desain atau
kombinasinya yang bertujuan untuk
mengidentifikasi barang dan jasa yang
membedakan suatu produk dengan
produk saingan (Manap, 2016:263).
Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa merek merupakan nama, tanda,
simbol maupun kombinasi diantaranya
yang mencerminkan
janji
dan
komitmen atas nilai yang ditawarkan
kepada konsumen.
Ekuitas merek (brand equity) juga
memiliki
dimensi
yang
dapat
dikelompok-kan dalam lima kategori,
yaitu; (1) Kesadaran Merek (Brand
Awareness)
adalah
kesanggupan
seorang
calon
pembeli
untuk
mengenali atau mengingat kembali
bahwa suatu merek merupakan bagian
dari kategori produk tertentu. (2)
Asosiasi Merek (Brand Association)
adalah segala kesan yang muncul di
benak seseorang yang terkait dengan
ingatannya mengenai suatu merek.
Merek yang telah mapan akan memiliki
posisi menonjol dalam persaingan bila
didukung oleh berbagai asosiasi yang
kuat. (3) Loyalitas Merek (Brand
Loyalty)
Loyalitas
merek
dari
kelompok
pelanggan
seringkali
merupakan inti dari ekuitas merek.
Apalagi para pelanggan tidak tertarik
pada merek dan membeli karena
karakteristik produknya, harga dan
kenyamanan
dengan
sedikit
memperduli-kan
merek
maka
kemungkinan ekuitas mereknya kecil.
Sebaliknya apabila para pelanggan
membeli suatu barang walaupun
dihadapkan pada para kompetitor yang
menawarkan karakteristik produk besar
dalam merek tersebut dan barang kali
juga dalam simbol dan slogannya. (4)
Persepsi Kualitas (Perceived Quality)
dapat didefinisikan sebagai persepsi
pelanggan
terhadap
keseluruhan
kualitas atau keunggulan suatu produk
atau jasa layanan berkaitan dengan apa
yang diharapkan oleh para pelanggan.

(5) Aset Merek Lainnya (Other
Propietary Brand Asset) Kategori
kelima ini mewakili beberapa aset hak
milik lainnya seperti paten, cap dagang
(trademark) dan saluran hubungan.
Aset merek akan sangat bernilai jika
aset itu menghalangi atau mencegah
para kompetitor menggerogoti loyalitas
pelanggan.
2.2. Kerangka Konseptual
Di bawah ini adalah gambaran
kerangka konseptual yang digunakan
dalam penelitian ini.

2.2. Hipotesis
Sesuai dengan deskripsi teoritis
serta kerangka pemikiran yang telah
penulis sampaikan di atas, maka
hipotesis
penelitian
ini
dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Hipotesis 1
Ho:βi = 0, dimana i =1,2,3,4,5,6
berarti secara simultan iklan,
promosi penjualan, hubungan
masyarakat, penjualan personal,
dan pemasaran langsung tidak
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor
H1 : βi ≠ 0,
dimana i =
1,2,3,4,5,6 berarti secara simultan
iklan,
promosi
penjualan,
hubungan masyarakat, penjualan
personal, dan pemasaran langsung,
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor.
2.

Hipotesis 2
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Ho : β1 = 0, berarti secara parsial
iklan tidak berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek Indomaret
di Kota Bogor.
H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial
iklan berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek Indomaret
di Kota Bogor.
3.

4.

Hipotesis 3
Ho : β2 = 0, berarti secara parsial
promosi
penjualan
tidak
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor.
H1 : β2 ≠ 0, berarti secara parsial
promosi penjualan berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
di Kota Bogor.

Hipotesis 4
Ho : β3 = 0, berarti secara parsial
hubungan
masyarakat
tidak
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor.
H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial
hubungan masyarakat berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret di Kota Bogor.

5.

Hipotesis 5
Ho : β4 = 0, berarti secara parsial
penjualan
personal
tidak
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor.
H1 : β4 ≠ 0, berarti secara parsial
penjualan personal berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret di Kota Bogor.

6.

Hipotesis 6
Ho : β5 = 0, berarti secara parsial
pemasaran
langsung
tidak
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret di Kota
Bogor.

H1 : β5 ≠ 0, berarti secara parsial
pemasaran langsung berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret di Kota Bogor.

METODOLOGI
PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota
Bogor. Berlangsung selama 3 (tiga)
bulan yang dimulai pada Bulan Maret
2020 sampai dengan Bulan Agustus
2020.
3.2. Jenis dan Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah
kuantitatif. Adapun metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
penelitian
survei
yaitu
penelitian yang datanya dikumpulkan
dari sampel atas populasi untuk
mewakili seluruh populasi. Ini berarti
bahwa sampel yang digunakan dalam
penelitian ini diambil dari populasi
yang secara langsung menjadi obyek
penelitian (Sugiyono, 2017:6).
3.3. Populasi dan Sampel
Sugiyono (2017:80) mengatakan
bahwa populasi adalah wilayah
generalisasi
yang
terdiri
atas
obyek/subyek
yang
mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh penelitian untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Jadi populasi bukan
hanya orang, tetapi juga obyek dan
benda-benda alam yang lain.
Populasi juga bukan sekedar
jumlah yang ada pada obyek/subyek
yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
karakteristik atau sifat yang dimiliki
oleh subyek atau obyek itu. Adapun
populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat
Kota
Bogor
yang
melakukan pembelian di Indomaret
minimal sekali dalam sebulan.
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Sejalan
dengan
pengertian
populasi, banyak juga ahli yang
mendefinisikan pengertian tentang
sampel.
Sugiyono
(2017:81)
mengatakan bahwa sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Mengingat sampel penelitian
ini cukup banyak yaitu masyarakat
Kota Bogor namun belum diketahui
dengan pasti masyarakat mana yang
melakukan pembalian maka penulis
menggunakan rumus Rao Purba
(1996),
”Measuring
Consumer
Perceptions
Throught
Factor
Analysis”, The Asian Manager
(February-March), 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 didapat adalah 1,96
serta tingkat kesalahan penarikan
sampel sebesar 10% maka jumlah
sampelnya adalah:
n=

1,962
4 (0,10)2

= 96,04 (dibulatkan 100)

Dengan tingkat keyakinan 95%
maka nilai Zα/2 yang didapat adalah
1,96 serta tingkat kesalahan penarikan
sampel sebesar 10% maka jumlah
sampelnya adalah (0,25) x (1,96/0,1)2 =
96,04 (dibulatkan menjadi 100
responden)
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Proses
pengumpulan
data
sebenarnya dapat dilakukan dengan
beberapa cara. Sugiyono (2017:137)
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 2 tersebut
= __Zα/2
tidak digunakann secara
tepat____
2 dalam
pengumpulan datanya. 4 (moe)
Selanjutnya
perlu
penulis
sampaikan bahwa dalam melakukan
penelitian ini penulis mengumpulkan
data primer yaitu data asli yang
dikumpulkan oleh periset untuk
menjawab masalah riset secara khusus
(Sunyoto, 2014:28). Juga data sekunder
yaitu data yang tidak langsung berasal
dari sumber datanya dimana biasanya
data tersebut dikumpulkan oleh
lembaga
pengumpul
data
dan
dipublikasikan kepada masyarakat
pengguna data (Sunyoto, 2015:42).
Adapun teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah kuesioner yang
merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara membuat
pertanyaan yang akan dibagikan
kepada responden selaku objek
penelitian. Responden diminta untuk
memilih salah satu jawaban yang telah
dipersiapkan (Sugiyono, (2017:137,
142)
3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan
untuk menjawab rumusan masalah
maupun hipotesis penelitian yang telah
dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda
guna mengetahui sejauh mana
pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikatnya.
Guna menguji pengaruh beberapa
variabel bebas yang diteliti dengan
variabel terikat dapat digunakan model
matematika dibawah ini.

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
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Keterangan:
Y
= Keputusan Pembelian
a
= Intersep
b1...b5 = Koefisien Regresi
X1
= Periklanan
X2
= Promosi Penjualan
X3
= Hubungan Masyarakat
X4
= Penjualan Personal
X5
= Pemasaran Langsung
e
= Standar erorr

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

Potongan_Harga

8.4500

1.341

.692

.674

Hadiah

8.4200

1.377

.636

.740

Paket_Harga

8.2900

1.703

.623

.757

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

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian

Tabel 4.3. Uji Validitas Hubungan
Masyarakat

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.

Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance
Deleted
Kegiatan_Pelayanan

Deleted

if Item Deleted

.484

.491

Pengembangan

8.3000

1.323

.448

.545

Pelayanan

8.1700

1.637

.415

.577

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted

Corrected Item-

Cronbach's

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

Iklan_ITV

11.6300

2.114

.610

.542

Iklan_Televisi

11.9700

2.938

.459

.646

Brosur

11.4500

2.755

.541

.596

Bilboard

11.1200

3.299

.340

.709

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

if Item Deleted

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

Item-Total Statistics

Scale Variance

Cronbach's Alpha

1.573

Tabel 4.1. Uji Validitas Iklan
if Item

Corrected ItemTotal Correlation

8.2300

_Masyarakat

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

Scale Mean

if Item Deleted

Corrected Item-

if Item Deleted Total Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

Memprospek

15.4400

7.077

.418

.855

Pra_Pendekatan

15.5100

6.252

.669

.795

Pendekatan

15.8000

5.616

.635

.806

Mengatasi_Keluhan

15.6700

5.597

.734

.773

Penutupan_Penjualan

15.5800

5.781

.749

.770

Semua nilai rhitung yang terdapat
dalam kolom Corrected Item Total
Correlation diatas 0,3 sehingga semua
item pernyataan tentang keputusan
pembelian dinyatakan valid dan dapat
digunakan untuk uji selanjutnya.
Tabel 4.5. Uji Validitas Pemasaran
Langsung
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance
Deleted

Tabel 4.2. Uji Validitas Promosi
Penjualan

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

Target_Marketing

11.7300

4.199

.491

.849

Information_Acces

11.8700

3.266

.709

.758

Creativity

11.7900

3.541

.678

.774

Pemasaran_Online

12.0700

2.995

.762

.732
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Semua nilai rhitung yang terdapat
dalam kolom Corrected Item Total
Correlation diatas 0,3 sehingga semua
item pernyataan tentang keputusan
pembelian dinyatakan valid dan dapat
digunakan untuk uji selanjutnya.
Tabel 4.5. Uji Validitas Ekuitas Merek
Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

if Item Deleted

Kesadaran_Merek

17.6500

14.331

.490

.905

Asosiasi_Merek

18.1800

11.523

.739

.872

Loyalitas_Merek

17.9900

11.283

.817

.858

Persepsi_Merek

17.9100

11.618

.823

.858

Perasaan_Merek

18.0400

11.271

.855

.852

Resonasi_Merek

18.2800

12.688

.581

.896

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom
Corrected
Item
Total
Correlation diatas 0,3 sehingga semua
item pernyataan tentang stimulus
lingkungan dinyatakan valid dan dapat
digunakan untuk uji selanjutnya.
Adapun hasil uji reliabilitas kelima
variabel tersebut dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 4.6. Uji Reliabilitas
VARIABEL
Iklan
Promosi Penjualan
Hubungan Masyarakat
Penjualan Personal
Pemasaran Langsung
Ekuitas Merek

Cronbach
SIMPULAN
α
0,697
0,799
0,636
0,835
0,829
0,894

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

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

Gambar 4.1. Uji Normalitas
Grafik di atas memperlihatkan
bahwa variabel berdistribusi normal.
Hal ini ditunjukkan oleh gambar
histogram yang tidak miring ke kanan
maupun ke kiri sehingga model regresi
layak digunakan untuk memprediksi
keputusan pembelian.
Tabel 4.6. Uji Multikolinieritas
VARIABEL
Iklan
Promosi Penjualan
Hubungan Masyarakat
Penjualan Personal
Pemasaran Langsung

TOL.

VIP

0,655
0,376
0,482
0,394
0,441

1,527
2,657
2,074
2,538
2,267

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai tolerance variabel
independen yang ada diatas 0,1 serta
nilai VIF-nya dibawah 5 yang berarti
bahwa tidak terjadi multikolinieritas
antara variabel yang satu dengan
variabel lainnya.
Uji
selanjutnya
yaitu
Uji
Heteroske-dastisitas, seperti terlihat
pada gambar.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik
Uji ini wajib dilakukan sebelum
seseorang melakukan analisis regresi
linier berganda. Adapun uji asumsi
klasik yang dilakukan dalam penelitian
ini meliputi: (1) uji normalitas, (2) uji
multikolinieritas
dan
(3)
uji
heteroskedastisitas. Hasilnya penulis
sampaikan di bawah ini.
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Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas
Grafik
Scatterplot
di
atas
memperli-hatkan bahwa titik-titik
menyebar secara acak dan tidak
membentuk sebuah pola tertentu. Hal
ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3.

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).

4.

Tabel 4.7. Persamaan Regresi

Melihat nilai Unstandardized
Coeffici-ents Beta di atas, maka dapat
ditentukan persamaan regresi linier
bergandanya, sebagai berikut:
Y = 5,604 + 0,493X1 + 0,004X2 +

5.

0,260X3 + 0,233X4 + 0,747X5

Yang berarti bahwa:
1. Konstanta sebesar 5,604 yang
berarti jika variabel iklan, promosi
penjualan, hubungan masyarakat,
penjualan personal dan pemasaran
langsung dianggap nol maka
variabel ekuitas merek hanya
sebesar 5,604.
2. Koefisien regresi variabel iklan
diperoleh nilai sebesar 0,493 yang

6.

berarti
jika
variabel
iklan
mengalami kenaikan sebesar satusatuan sementara variabel promosi
penjualan, hubungan masyarakat,
penjualan personal dan pemasaran
langsung diasumsikan tetap maka
ekuitas
merek
juga
akan
mengalami kenaikan sebesar
0,493.
Koefisien regresi variabel promosi
penjualan diperoleh nilai sebesar
0,004 yang berarti jika variabel
promosi penjualan mengalami
kenaikan sebesar satu-satuan
sementara
variabel
iklan,
hubungan masyarakat, penjualan
personal, dan pemasaran langsung
diasumsikan tetap maka ekuitas
merek juga akan mengalami
kenaikan sebesar 0,004.
Koefisien
regresi
variabel
hubungan masyarakat diperoleh
nilai sebesar 0,260 yang berarti
bahwa jika variabel hubungan
masyarakat mengalami kenaikan
sebesar satu-satuan sementara
variabel iklan, promosi penjualan,
penjualan personal dan pemasaran
langsung diasumsikan tetap maka
ekuitas
merek
juga
akan
mengalami kenaikan sebesar
0,260.
Koefisien
regresi
variabel
penjualan personal diperoleh nilai
sebesar 0,233 yang berarti bahwa
jika variabel penjualan personal
mengalami kenaikann sebesar
satu-satuan sementara variabel
iklan,
promosi
penjualan,
hubungan
masyarakat
dan
pemasaran langsung diasumsikan
tetap maka ekuitas merek akan
mengalami kenaikan sebesar
0,233.
Koefisien
regresi
variabel
pemasaran langsung diperoleh
nilai sebesar 0,747 yang berarti
bahwa jika variabel pemasaran
langsung mengalami kenaikann
sebesar satu-satuan sementara
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Hubungan
Masyarakat
Penjualan
Personal
Pemasaran
Langsung

variabel iklan, promosi penjualan,
hubungan
masyarakat
dan
penjualan personal diasumsikan
tetap maka ekuitas merek akan
mengalami kenaikan sebesar
0,747.
Tabel 4.8. Hasil Uji F
ANOVAa
Sum of
Squares

Model
1
Regres
sion
Residu
al
Total

Df

Mean
Square

1041.232

5

208.246

650.558

94

6.921

1691.790

99

F
30.0
90

Sig.
.000b

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Fhitung adalah 30,090. Sementara
itu nilai Ftabel yang dilihat pada Tabel
Nilai-nilai untuk Distribusi F adalah
2,310. Dengan demikian maka dapat
dikatakan bahwa nilai Fhitung = 30,090 >
dari Ftabel = 2,310. Ini berarti bahwa
variabel independen yang terdiri dari
stimulus
pemasaran,
stimulus
lingkungan dan gaya hidup secara
simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap keputusan pembelian di
minimarket.
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Mod
el
1

R

R Square

Adjusted R
Square

.785a

.615

.595

Std. Error of
the Estimate
2.63075

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Adjusted R Square adalah 0,595
atau 59,5%. Ini berarti bahwa variabel
independen berupa iklan, promosi
penjualan, hubungan masyarakat,
penjualan personal dan pemasaran
langsung mampu menjelaskan variabel
dependen ekuitas merek di minimarket
Indomaret Bogor sebesar 59,5%
sedangkan sisanya sebesar 40,5%
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang
tidak termasuk dalam penelitian ini,
misalnya wiraniaga, lokasi, media
interaktif, promosi dan lain sebagainya.
Tabel 4.10. Hasil Uji t
VARIABE
L
Iklan
Promosi
Penjualan

thitun
3,195

Sign SIMPULA
.
N
0,002 Berpengaruh

0,017

0,986 Tidak berpengaruh

g

1,156

0,251 Tidak berpengaruh

1,669

0,098 Tidak berpengaruh

4,554

0,000 Berpengaruh

Guna menentukan H0 maupun H1
yang ditolak atau diterima maka nilai
thitung¬ di atas dapat dibandingkan
dengan nilai ttabel pada tingkat
signifikasi 5% (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 iklan berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret karena thitung (3,195) >
ttabel
(1,985) serta nilai
signifikansinya di atas 0,05.
2. Secara parsial promosi penjualan
tidak berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek Indomaret
karena thitung (0,017) < ttabel (1,985)
serta nilai signifikansinya di atas
0,05.
3. Secara
parsial
hubungan
masyarakat tidak berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret karena thitung (1,156) <
ttabel
(1,985) serta nilai
signifikansinya di atas 0,05.
4. Secara parsial penjualan personal
tidak berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek Indomaret
karena thitung
(1,669) < ttabel
(1,985) serta nilai signifikansinya
di atas 0,05.
5. Secara parsial pemasaran langsung
berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Indomaret karena
thitung (4,554) > ttabel (1,985) serta
nilai signifikansinya di atas 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 4.16 di atas. Tabel tersebut
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memperlihatkan
bahwa
variabel
independen yang mempunyai nilai
Standaridized Coefficient Beta paling
besar adalah variabel pemasaran
langsung yaitu sebesar 0,439 yang
berarti bahwa variabel pemasaran
langsung merupakan variabel yang
paling dominan berpengaruh terhadap
ekuitas merek Indomaret Bogor.
4.2. Pembahasan
Sesuai dengan apa yang telah
penulis sampaikan di awal bahwa
pertumbuhan dan perkembangan dunia
usaha khususnya retail saat ini telah
menyebabkan terjadinya persaiangan
bisnis yang cukup ketat. Hanya para
pelaku usaha yang mampu mendesain
strategi bisnisnya dengan tepatlah yang
pada
akhirnya
akan
mampu
mempertahan-kan bisnisnya.
Guna mengetahui secara pasti
faktor
apa
sebenarnya
yang
mempengaruhi masyarakat untuk
memilih minimarket mana yang akan
mereka pilih sebagai tempat berbelanja
maka penulis mencoba untuk meneliti
dengan mengambil lima sudut pandang
sebagai variabel bebasnya yaitu dari
sudut pandang pelaku usaha dengan
variabel iklan, promosi penjualan,
hubungan masyarakat, penjualan
personal dan pemasaran langsung.
Setelah
dilakukan
penelitian
ternyata
yang paling dominan
mempengaruhi masyarakat untuk
memiliki
minimarket
adalah
pemasaran langsung yang indikatornya terdiri dari target marketing,
information acces, creativity, dan
pemasaran
online.
Hal
ini
menunjukkan
bahwa
memang
pemasaran menjadi kunci utama bagi
pelaku bisnis agar bisnisnya dapat terus
berkembang dengan baik.
Berdasarkan
hasil
penelitian
tersebut diatas dari lima variabel
independen yang digunakan ternyata
ada dua variabel independen yang
berpengaruh
signifikan
terhadap

ekuitas merek Indomaret (Studi Kasus
Masyarakat Kota Bogor) yaitu variabel
iklan (X1), dan variabel pemasaran
langsung (X5). Iklan berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret karena sering dan banyak
nya iklan yang ditayangkan sehingga
menambah kepercayaan pelanggan
untuk melakukan pembelian ulang,
serta memngingat dan mengenal
ekuitas merek Indomaret. Variabel
pemasaran langsung berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
Indomaret
karena
melakukan
hubungan transaksi secara langsung
dengan konsumen sehingga mendapat
respon dan kepercayaan pelanggan
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 simpulan, sebagai
berikut:
1. Secara serempak iklan, promosi
penjualan, hubungan masyarakat,
penjualan personal dan pemasaran
langsung berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek di
Indomaret di Kota Bogor.
2. Secara parsial iklan berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
di Indomaret Kota Bogor.
3. Secara parsial promosi penjualan
tidak berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek di
Indomaret Kota Bogor.
4. Secara
parsial
hubungan
masyarakat tidak berpengaruh
signifikan terhadap ekuitas merek
di Indomaret Kota Bogor.
5. Secara parsial penjualan personal
tidak berpengaruh signifikan
terhadap ekuitas merek
di
Indomaret Kota Bogor.
6. Secara parsial pemasaran langsung
berpengaruh signifikan terhadap
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ekuitas merek di Indomaret Kota
Bogor.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di
atas, maka penulis dapat memberikan
beberapa saran, sebagai berikut:
1. Perusahaan
PT
Indomarco
Primastama sebaiknya selalu
memperhatikan
iklan
dan
pemasaran langsung. Hal ini
menjadi sangat penting karena
kedua variabel ini secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
Ekuitas Merek Indomaret (Studi
Kasus Masyarakat Kota Bogor).
2. Perusahaan harus terus berinovasi
khususnya program yang berkaitan
dengan iklan dan pemasaran
langsung
agar
terus
bisa
mempertahankan eksistensi untuk
dapat bersaing dengan perusahaan
lain yang memproduksi produk
serupa karena dari data top brand
index penjualan di Indomaret
mulai sejajar oleh pesaingnya.
3. Dalam hal iklan, perusahaan harus
lebih sering menayangkan iklan
dan
menjaga
kepercayaan
pelanggan karena iklan menjadi
hal yang paling utama bagi
konsumen dalam menetapkan
pilihan produk apa yang akan
dikonsumsinya
tanpa
harus
memikirkan harga, iklan harus
menjadi kebanggan tersendiri pada
konsumen yang akan berbelanja di
Indomaret.
4. Dalam hal pemasaran langsung
perusahaan
PT
Indomarco
Primastama sudah tepat dalam
menentukan hal apa saja yang di
butuhkan
konsumen
pada
pemasaran yang bersifat online
karena kekreatifan perusahaan, hal
ini harus terus dipertahankan.
Mengingat pemasaran pesaing
yang memiliki pemasaran yang
sama. Perusahaan atau manajemen
harus
menetapkan,
dan

mempertahankan hal tersebut
dengan terus berinovasi sesuai
dengan kualitas pemasaran yang
ada agar ekuitas merek Indomaret
menjadi lebih di kenal dan di ingat
oleh pelanggan.
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ABSTRAK
Perkembangan usaha hotel di Bandung berkembang pesat, sehingga persaingan
dalam bisnis perhotelan yang semakin ketat menuntut perusahaan selalu berupaya
meningkatkan kualitas produknya. Salah satunya kualitas jasa dan bauran pemasaran
untuk memenuhi harapan pelanggan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
bauran pemasaran lokasi, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan Dulang
Resort & Resto Bandung. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Pemilihan sampel dilakukan
dengan cara purposive sampling. Adapun sampel tersebut berjumlah 75 responden,
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukan
bahwa 58,1% faktor-faktor kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh lokasi, harga
dan promosi sedangkan sisanya 41,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel lokasi,
harga, promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji t
menunjukkan bahwa secara parsial variabel lokasi dan harga berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan pelanggan sedangkan variabel promosi tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

ABSTRACT
The development of hotel business in Bandung is growing rapidly, so that the
competition in the hospitality business is increasingly demanding that the company
always strive to improve the quality of its products. One of the quality of services and
marketing mix to meet customer expectations. This research was conducted to know
the marketing mix location, price and promotion to customer satisfaction Dulang
Resort & Resto Bandung. This research method is quantitative with the type of
research used is survey research. The selection of the sample was done by purposive
sampling. As for the sample totalled 75 respondents, using multiple linear regression
analysis. Regression test results showed that 58,1% costumer satisfaction factors can
be explained by the location, price and promotion while remaining 41,9% explained
by other factors not examined in this study. F test results show that the simultaneous
variable location, price and promotion effect significantly to costumer satisfaction.
The t-test results show that the partially variable location and price influential
positively and significantly to costumer satisfaction. While variable promotion
doesn’t significantly influence of customer satisfaction.

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

53

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kota Bandung sebagai kota
yang terkenal dengan wisata
kuliner yang beragam dan
memiliki pariwisata alam yang
sangat
menawan
serta
peningggalan sejarah yang terjaga
kelestariannya seperti: Gedung
Sate, Museum Konferensi Asia
Afrika, Masjid Agung Bandung,
Tangkuban Perahu, Floating
Market, Dream Park, Farm House,
Taman Bunga Begonia, Maribaya
hot spring, Taman Hutan Raya,
Tebing
Keraton
dan
lain
sebagainya yang mampu menarik
wisatawan domestik maupun
mancanegara untuk berkunjung ke
Kota Bandung.
Untuk menunjang semakin
meningkatnya wisatawan yang
berkunjung ke Kota Bandung
maka para pengusaha yang
bergerak di bidang akomodasi
perhotelan
dituntut
untuk
menyediakan fasilitas akomodasi
hotel yang dapat memenuhi
kebutuhan
dan
keinginan
wisatawan.
Perusahaan
hotel
yang
berhasil dalam persaingan ini
adalah yang mampu memberikan
kepuasan kepada pelanggannya,
sehingga perusahaan dapat terus
meningkatkan
keuntungannya.
Untuk menunjang tujuan ini sebuah
hotel dituntut untuk memiliki
strategi yang tepat dalam aspek
pemasaran dan manajemen dengan
landasan operasional yang kuat
dalam meningkatkan volume
penjualan agar tidak kalah
bersaing.
Dalam hal ini Hotel Dulang
Resort and Resto Bandung, yang
masih memiliki promosi yang

tergolong rendah, dan team sales yang
belum menguasai kelebihan dan
kekurangan produk sehingga mengalami
kesulitan ketika harus memberikan
penjelasan yang meyakinkan kepada
pelanggan
terhadap
peengambilan
keputusan menginap di dulang resort and
resto Bandung ditambah dengan
standarisasi kualitas pelayanan hotel
yang masih rendah, akses menuju hotel
yang
tergolong
curam,
tingkat
keramahan serta kualitas pelayanan
karyawan yang belum sesuai dengan
standar hotel serta kualitas rasa makanan
di restorannya yang berubah-ubah
membuat Dulang Resort and Resto
Bandung
mengalami
penurunan
terhadap penjualan baik itu di restoran,
tingkat hunian kamar ataupun kunjungan
di kolam renang tebing yang merupakan
salah satu fasilitas tamu yang menginap
di hotel dan juga dibuka untuk umum
pada hari kerja.
Dengan pengaruh indikator atau
hal-hal yang relevan bagi frekuensi
hunian pada sebuah hotel Dulang Resort
and Resto Bandung, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan
judul pengaruh bauran pemasaran
(lokasi, harga, dan promosi terhadap
kepuasan pelanggan pada hotel Dulang
Resort and Resto Bandung.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah X1 1okasi, X2 harga, X3
promosi
berpengaruh
secara
simultan terhadap variabel Y
kepuasan pelanggan di Dulang
Resort and Resto Bandung?
2. Apakah X1 lokasi secara parsial
berpengaruh terhadap kepuasan
pelanggan di Dulang Resort and
Resto Bandung?
3. Apakah X2 harga secara parsial
berpengaruh terhadap kepuasan
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4.

pelanggan di Dulang Resort
and Resto Bandung?
Apakah X3 promosi secara
parsial berpengaruh terhadap
kepuasan
pelanggan
di
Dulang Resort and Resto
Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah
di
atas maka penelitian ini
memiliki beberapa tujuan, yang
dapat penulis sampaikan sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui apakah
persepsi
lokasi,
harga,
promosi berpengaruh secara
simultan terhadap kepuasan
pelanggan Dulang Resort
and Resto Bandung
2. Untuk mengetahui apakah
lokasi berpengaruh terhadap
kepuasan
pelanggan
di
Dulang Resort and Resto
Bandung.
3. Untuk mengetahui apakah
harga berpengaruh terhadap
kepuasan
pelanggan
di
Dulang Resort and Resto
Bandung.
4. Untuk mengetahui apakah
promosi
berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan
di Dulang Resort and Resto
Bandung.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Manajemen
Pemasaran
Perkembangan dunia usaha
yang semakin pesat membuat para
pelaku bisnis harus memahami
dengan baik berbagai faktor yang

menjadi dasar para pelanggan untuk
merasakan kepuasan. Hal ini tentu sangat
erat kaitannya dengan manajemen
pemasaran.
Definisi manajemen pemasaran
menurut Kotler dan Keller (2016:27)
adalah sebagai berikut Marketing
management as the art and science of
choosing target markets and getting,
keeping, and growing customers
through creating, delivering, and
communicating superior customer
value.
Jadi, pengertian manajemen
pemasaran adalah seni dan ilmu
perencanaan,
implementasi,
pengendalian program yang dirancang
untuk mendapatkan, menjaga dan
menumbuhkan
pelanggan
demi
melakukan
pertukaran
yang
menguntungkan dengan pembeli agar
mencapai tujuan organisasi yang sudah
menjadi
konsep
pemasarannya.
Kegiatan pemasaran perusahaan harus
dapat memberikan kepuasan kepada
konsumen bila ingin mendapatkan
tanggapan yang baik dari konsumen.
Pemasaran yang baik bukan sebuah
kebetulan, melainkan hasil dari
perencanan dan pelaksanaan yang
cermat yang akhirnya menjadikan
kesuksesan finansial bagi perusahaan.
2.1.2. Lokasi
Pengertian
lokasi
menurut
Tjiptono (2015:345) lokasi mengacu
pada berbagai aktivitas pemasaran yang
berusaha
memperlancar
dan
mempermudah
penyampaian
atau
penyaluran barang dan jasa dari
produsen kepada konsumen.

Sedangkan menurut Kotler dan
Amstrong (2014:76) “place include
company activities that make the
product available to target consumers”.
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Pemilihan Lokasi menurut
Saban Echdar (dalam Mimi SA,
2015:93) adalah sebagai berikut:
a.
Tersedianya sumber daya,
terutama bahan mentah
sebagai
bahan
baku
produksi, tenaga kerja, dan
sarana transportasi akan
membantu pengusaha dalam
banyak hal. Paling tidak,
sumber daya tersebut dapat
menghemat biaya, sehingga
produk dapat dibuat dengan
rendah biaya yang pada
akhirnya mampu bersaing
dengan produk pesaing
terdekat.
b.
Pilihan
pribadi
wirausahawan.
Pertimbangan pilihan dalam
menentukan tempat usaha
disesuaikan
dengan
keinginan kuat wirausaha itu
sendiri.
c.
Pertimbangan gaya hidup
dengan fokus untuk sematamata lebih mementingkan
keharmonisan
keluarga
daripada kepentingan bisnis.
d.
Kemudahan dalam mencapai
konsumen.
Seorang
pengusaha
dalam
menentukan
tempat
usahanya berorientasi pada
pasar (pusat konsentrasi para
konsumen berada).
2.1.3 Harga
Harga yang ditetapkan untuk
penyewaan
sebuah
kamar
merupakan bagian yang sangat
penting dalam menentukan pilihan
konsumen. Penetapan harga sangat
berkontribusi terhadap kualitas
sebuah produk dan merupakan
elemen strategi dalama bauran
pemasaran. Harga juga secara
taktis dapat diubah dalam

kaitannya dengan persaingan harga
pasar.
Menurut Kotler dan Amstrong
dalam Ari Setiyaningrum (2015:127 –
128) mendefinisikan harga sebagai
sejumlah uang yang diminta untuk suatu
produk atau jasa. Secara lebih luas dapat
dikatakan bahwa harga adalah jumlah
semua mulai yang diberikan oleh
konsumen
untuk
memperoleh
keuntungan (benefit) atas kepemilikan
atau penggunaan suatu produk atau jasa.
2.1.3 Promosi
Menurut Tjiptono (2015:387)
promosi merupakan elemen bauran
pemasaran yang berfokus pada upaya
menginformasikan, membujuk, dan
mengingatkan
kembali
kepada
konsumen akan merek dan produk
perusahaan.
Promosi
menurut
Manap
(2016:301) adalah sejenis komunikasi
yang memberikan penjelasan yang
meyakinkan calon konsumen tentang
barang dan jasa. Semakin sering promosi
produk tersebut dilakukan semakin
mendorong minat konsumen agar
semakin tertarik dan terpengaruh untuk
melakukan kegiatan
Promosi dalam bentuk apapun
merupakan
suatu
usaha
untuk
mempengaruhi pihak lain menurut Ari
Setianungrum (2015:223) menyatakan
bahwa
promosi
adalah
sebuah
mekanisme komunikasi pemasaran,
pertukaran informasi antara pembeli dan
penjual.
Promosi
berperan
menginformasikan, membujuk, dan
mengingatkan
konsumen
agar
menanggapi produk atau jasa yang
ditawarkan.
2.1.4 Kepuasan Pelanggan
Kepuasan konsumen didefinisikan
oleh Kotler dan Keller (2016:153), yang
menyatakan bahwa: Satisfaction is a
person’s feelings of pleasure or
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disappointment that result from
comparing a product or service’s
perceived
performance
(or
outcome) to expectations.
Riset-riset
kepuasan
konsumen didasarkan pada tiga
teori utama dikutip oleh Tjiptono
dan Gregorius dalam Putranto
(2016:16), yaitu:
a.
Contrast Theory
Berasumsi bahwa konsumen
akan membandingkan kinerja
produk aktual dengan ekspektasi
pra-pembelian. Apabila kinerja
aktual lebih besar atau sama
dengan
ekspektasi,
maka
pelanggan akan puas. Sebaliknya,
jika kinerja aktual lebih rendah
dibandingkan ekspektasi, maka
konsumen akan tiba puas.
b.
Assimilation Theory
Menyatakan bahwa evaluasi
purnabeli merupakan fungsi positif
dari ekspektasi konsumen prapembelian.
Karena
proses
diskonfirmasi secara psikologis
tidak enak dilakukan, konsumen
cenderung
secara
perseptual
mendistorsi perbedaan antara
ekspektasi dan kinerjanya kea rah
ekspektasi awal.
c.
Assimilation
Contrast
Theory
Berpegangan
bahwa
terjadinya
efek
asimilasi
(assimilation effect) atau efek
kontras (contrast effect) merupaka
fungsi dari tingkat kesenjangan
antara kinerja yang diharapkan dan
kinerja aktual.

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

Dulang Resort and Resto
Manajemen Pemasaran

Lokasi
(X1)

H2Parsial

H3Parsial

Harga (X2)

Kepuasan
Pelanggan
(Y)

H1 Simultan

Promosi
(X3)

H4Parsial

TEKNIK ANALISA DATA
1. Uji Kualitas Data, meliputi:
a. Uji Validitas
b. Uji Reabilitas
2. Uji Asumsi Klasik, meliputi:
a. Uji Normalitas
b. Uji Heteroskedastisitas
c. Uji Multikolineritas
3. Uji Hipotesis, meliputi:
a. Persamaan Regresi
b. Uji F (Simultan)
c. Koefisien Determinasi (R2)
d. Uji t (Uji Parsial)
e. Pengaruh Dominan

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: β1=0, berarti secara simultan
lokasi, harga dan promosi
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan
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dulang Resort and
Resto Bandung
H1: β1≠0, berarti
secara
simultan
lokasi,
harga dan promosi
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan
pelanggan dulang
Resort and Resto
Bandung
2. Hipotesis 2
Ho: β2 =0, berarti
secara
parsial lokasi tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan
pelanggan dulang
Resort and Resto
Bandung
H1: β2≠0, berarti
secara
parsial
lokasi
berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan
pelanggan dulang
Resort and Resto
Bandung
3. Hipotesis 3
Ho : β3=0, berarti
secara
parsial harga tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan
pelanggan dulang
Resort and Resto
Bandung
H1: β3≠0, berarti
secara
parsial
harga
berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan
pelanggan dulang
Resort and Resto
Bandung
4. Hipotesis 4
Ho:β4=0, berarti
secara
parsial
promosi

tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan
dulang Resort and Resto
Bandung
H1: β4≠0, berarti secara parsial
promosi
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan
dulang Resort and Resto
Bandung

METODOLOGI PENELITIAN
1.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah
pelanggan Dulang Resort and Resto
Bandung, untuk itu lokasi penelitian
disini adalah Dulang Resort and Resto
Bandung yang berada di Jl. Pabrik Gitar,
Desa
Pagerwangi,
Bandung.
Berlangsung pada Februari 2019 sampai
dengan Juli 2019.
1.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini
adalah
kuantitatif. Adapun metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian survei yaitu penelitian
yang datanya dikumpulkan dari sampel
atas populasi untuk mewakili seluruh
populasi. Ini berarti bahwa sampel yang
digunakan dalam penelitian ini diambil
dari populasi yang secara langsung
menjadi obyek penelitian (Sugiyono,
2015:6).
1.3. Populasi dan Sampel
1.3.1. Populasi
Banyak
ahli
menjelaskan
pengertian tentang populasi. Salah
satunya menurut Riadi (2016:33)
populasi adalah sebuah wilayah atau
tempat objek atau subjek yang diteliti,
seperti orang, benda, kejadian, nilai
maupun hal-hal lain yang memiliki
kuantitas dan karakteristik tertentu untuk
mendapatkan sebuah informasi. Adapun
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populasi dalam penelitian ini
adalah pelanggan Dulang Resort
and Resto, Bandung 300 orang dan
tidak semua populasi ini akan
menjadi objek penelitian, sehingga
perlu dilakukan pengambilan
sampel lebih lanjut.

d2= Presisi yang ditetapkan (dalam penelitian ini
ditetapkan sebesar 10%)

1.3.2. Sampel
Sejalan dengan pengertian
populasi, banyak juga ahli yang
mendefinisikan pengertian tentang
sampel. Sugiyono (2017:81)
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 dan
populasi
harus
betul-betul
representatif (mewakili)."
Sampel adalah sebagian dari
populasi yang diteliti. Hal ini
berarti bahwa sampel mewakili
populasi.
Guna
menentukan
jumlah sampel dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan rumus
pengambilan sampel menurut Taro
Yamane atau yang lebih dikenal
dengan istilah Rumus Slovin,
sebagai berikut:

Guna mendapatkan sampel yang
representatif yaitu dapat mewakili
populasi penelitian di atas, maka peneliti
akan menggunakan teknik pengambilan
sampel berupa purposive sampling. yaitu
teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan
tertentu
menurut
Sugiyono (2014:85). Dengan itu sampel
yang digunakan harus sesuai dengan
syarat-syarat yang telah ditentukan
seperti kriteria, sifat atau yang lainnya.
Adapun kriteria sampel dari
penelitian ini adalah pelanggan Dulang
Resort and Resto Bandung berdasarkan
data yang dimiliki oleh penulis. Kriteria
ini diambil agar pelanggan yang
mempunyai pengalaman menginap di
Dulang Resort and Resto Bandung.

𝑛=

Keterangan :
n = Banyaknya sampel
N = Populasi

𝑁
+1

𝑁𝑑 2

Dengan demikian maka jumlah sampel
yang diambil sebanyak :
n=
300
300 x (0,1)2+1 = 75 responden

1.4. Teknik Pengumpulan Data
Proses
pengumpulan
data
sebenarnya dapat dilakukan dengan
beberapa cara. Sugiyono (2014:137)
menyatakan bahwa:
“Terdapat dua hal utama yang dapat
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.”
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Selanjutnya
perlu
peneliti
sampaikan
bahwa
dalam
melakukan penelitian ini peneliti
mengumpulkan data sekunder
yaitu data yang tidak langsung
berasal dari sumber datanya
dimana biasanya data tersebut
dikumpulkan
oleh
lembaga
pengumpul
data
dan
dipublikasikan kepada masyarakat
pengguna data, hal tersebut
dinyatakan
oleh
Sunyoto
(2014:42)
dilakukan
dengan
membagikan kuesioner kepada
para responden. Adapun beberapa
teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini
meliputi:
1. Kuesioner (Angket)
Merupakan
teknik
pengumpulan
data
yang
dilakukan
dengan
cara
membuat pertanyaan atau
kuesioner yang akan dibagikan
kepada responden yang menjadi
objek penelitian. Responden
diminta untuk memilih salah
satu jawaban yang telah
dipersiapkan pada lembaran
kuesioner.
2. Observasi (Pengamatan)
Teknik
pegumpulan
data
lainnya yang digunakan adalah
observasi. Hal ini dilakukan
dengan
cara
mengamati
berbagai
obyek
tanpa
melakukan komunikasi secara
langsung. Teknik ini penulis
gunakan saat penulis hendak
mengetahui tentang perilaku
responden, proses kerja, gejala
yang muncul atas perilaku
responden dan lain sebagainya.
1.5. Teknik Analisis Data
Teknik
analisis
data
bertujuan
untuk
menjawab
rumusan
masalah
maupun

hipotesis
penelitian
yang
telah
dirumuskan sebelumnya. Data-data yang
telah dikumpulkan akan diolah sehingga
bisa diambil kesimpulan sesuai dengan
jenis uji akan digunakan nantinya. Pada
akhir kesimpulan itulah yang nantinya
akan bagaimana pengaruh antara
variabel independen dan variabel
dependen yang digunakan dalam
penelitian ini.
Metode analisis yang digunakan
adalah model regresi linier berganda.
Menurut Sugiyono (2014:277) bahwa:
“Analisis regresi linier berganda
bermaksud meramalkan bagaimana
keadaan (naik turunnya) variabel
dependen (kriterium), bila dua atau lebih
variabel independen sebagai faktor
prediator dimanipulasi (dinaik turunkan
nilainya). Jadi analisis regresi berganda
akan dilakukan bila jumlah variabel
independennya minimal 2.”
Persamaan regresi linier berganda yang
ditetapkan adalah sebagai berikut:
Y = a+b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan:
Y
= Variabel terikat (kepuasan konsumen)
a
= Koefisien konstanta
b1…b3 = Koefisien regresi
X1
= Persepsi harga
X2
= Promosi
X3
= Kualitas pelayanan
e
= Standar error
Sumber: Arikunto dalam Unaradjan (2013:225)

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian secara terperinci
peneliti sampaikan dibawah ini meliputi
uji kualitas data yang meliputi uji
validitas dan reliabilitas, uji asumsi
klasik baik uji normalitas, uji
multikolinieritas
maupun
uji
heteroskedastisitas, serta uji hipotesis
yang meliputi hasil regresi, uji simultan,
koefisien determinasi, uji parsial serta
pengaruh dominan.
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4.1.1. Hasil Uji Kualitas Data
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 ItemTotal Correlation. Dikatakan valid
jika
Corrected
Item-Total
Correlation > 0,3. Untuk melihat
tingkat validitas semua item
pernyataan kuesioner yang peneliti
susun, dapat dilihat pada tabeltabel di bawah ini.
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas
Variabel Lokasi

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel
Harga

Data di atas menunjukkan bahwa semua
nilai Corrected Item-Total Correlation
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 harga tersebut valid dan
dapat
digunakan
untuk
uji-uji
selanjutnya.
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel
Promosi

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai Corrected Item-Total
Correlation 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 harga tersebut valid dan
dapat digunakan untuk uji-uji
selanjutnya.

Data di atas menunjukkan bahwa semua
nilai Corrected Item-Total Correlation
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 harga tersebut valid dan
dapat
digunakan
untuk
uji-uji
selanjutnya.
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Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas
Variabel Kepuasan Pelanggan

handal (reliabel) dan dapat digunakan
untuk uji selanjutnya.

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.
Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai rhitung 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
kepuasan konsumen tersebut valid
dan dapat digunakan untuk uji-uji
selanjutnya.
Adapun hasil uji reliabilitas
keempat variabel tersebut dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.5. Uji Reliabilitas

Gambar 4.1. Uji Normalitas
Grafik di atas memperlihatkan
bahwa variabel berdistribusi normal. Hal
ini ditunjukkan oleh gambar histogram
yang tidak miring ke kanan maupun
ke kiri sehingga model regresi layak
digunakan untuk memprediksi kepuasan
konsumen.
Tabel 4.6. Uji Multikolinieritas
VARIABEL

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai Cronbach Alpha yang
tertera dalam Tabel Reliability
Statistics
(terlampir)
hasil
perhitungan dengan menggunakan
SPSS
untuk
masing-masing
variabel lebih besar dari 0,6
sehingga dapat dikatakan bahwa
semua instrumen penelitian ini

Lokasi
Harga
Promosi

TOL.

VIF

0,976
0,975
0,988

1,024
1,026
1,012

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.
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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
heteroskedastisitas 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).
Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi
Berganda

b.

c.

d.

lokasi, harga dan promosi
dianggap nol maka variabel
kepuasan pelanggan sebesar 3,225.
Koefisien regresi variabel lokasi
diperoleh nilai sebesar 0,455 yang
berarti jika variabel lokasi
mengalami kenaikan satu-satuan
sementara variabel harga dan
promosi diasumsikan tetap maka
kepuasan pelanggan juga akan
mengalami kenaikan sebesar 0,455
satuan.
Koefisien regresi variabel harga
diperoleh nilai sebesar 0,122 yang
berarti jika variabel harga
mengalami kenaikan satu-satuan
sementara variabel lokasi dan
promosi diasumsikan tetap maka
kepuasan pelanggan juga akan
mengalami kenaikan sebesar 0,122
satuan.
Koefisien regresi variabel promosi
diperoleh nilai sebesar 0,025 yang
berarti bahwa jika variabel
promosi mengalami kenaikan satusatuan sementara variabel lokasi
dan harga diasumsikan tetap maka
kepuasan pelanggan juga akan
mengalami kenaikan sebesar 0,025
satuan.
Tabel 4.8. Hasil Uji F

Melihat
nilai
Unstandardized
Coefficients
Beta di atas, maka dapat
ditentukan persamaan regresi
linier bergandanya, sebagai
berikut:
Y = 3,225 + 0,455X1+ 0,122X2
+ 0,025X3
Yang berarti bahwa:
1. Konstanta sebesar 3,225
yang berarti jika variabel

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai Fhitung adalah 35,198. Sementara
itu nilai Ftabel yang dilihat pada Tabel
Nilai- nilai untuk Distribusi F adalah
2,73. Dengan demikian maka dapat
dikatakan bahwa nilai Fhitung = 35,198 >
dari Ftabel = 2,73. Ini berarti bahwa
variabel independen yang terdiri dari
lokasi, harga dan promosi secara

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

63

simultan berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan pelanggan
Dulang Resort and Resto.
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi

Tabel di atas menunjukkan
bahwa nilai Adjusted R Square
adalah 0,581 atau 58,1%. Ini
berarti bahwa variabel terikat yaitu
kepuasan
pelanggan
dapat
dijelaskan oleh tiga variabel bebas
yaitu lokasi, harga dan promosi.
Sedangkan sisanya sebesar 41,9%
dijelaskan oleh variabel lainnya
yang tidak termasuk dalam
penelitian ini.
Tabel 4.10. Hasil Uji t
VARIABE
L
Lokasi

thitung Sign. SIMPULA
N
9,303
0,000 Berpengaruh

Harga

2,836

Promosi

0,472

0,006 Sig
Berpengaruh
0,638 Sig
Tidak

Berpengaruh
Sig
menentukan
H0

Guna
maupun H1 yang ditolak atau
diterima maka nilai thitung diatas
dapat dibandingkan dengan nilai
ttabel pada tingkat signifikasi 5% (α
= 0,05). Nilai ttabel pada tingkat
signifikansi 5% (α = 0,05) adalah
1,666. Dengan membandingkan
thitung dan ttabel maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1.
Secara
parsial
lokasi
berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
kepuasan
kepuasan
pelanggan Dulang Resort
and Resto karena thitung
(9,303) > ttabel (1,666) serta
nilai signifikansinya di
bawah 0,05.
2.
Secara
parsial
harga
berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepuasan
kepuasan
pelanggan
Dulang
Resort and Resto karena thitung
(2,836) > ttabel (1,666) serta nilai
signifikansinya di bawah 0,05.
3.
Secara parsial promosi tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan
pelanggan
Dulang
Resort and Resto karena thitung
(0,472) > ttabel (1,666) serta nilai
signifikansinya di bawah 0,05.
Selanjutnya guna mengetahui
variabel independen yang berpengaruh
paling dominan terhadap variabel
dependennya adalah dengan cara melihat
besarnya nilai Standaridized Coefficient
Beta seperti terlihat pada Tabel 4.7 di
atas. Tabel tersebut memperlihatkan
bahwa variabel yang mempunyai nilai
Standaridized Coefficient Beta paling
besar adalah variabel lokasi yaitu
sebesar 0,709 yang berarti bahwa
variabel lokasi merupakan variabel yang
paling dominan berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan Dulang Resort and
Resto.
4.2. Pembahasan
Sesuai dengan latar belakang yang
telah disampaikan diawal dimana sampai
saat ini masih ditemui kendala pada
Dulang Resort and Resto mengenai
kepuasan pelanggan sehingga perlu
dilakukan penelitian diantaranya dengan
menggunakan variabel lokasi, harga dan
promosi maka permasalahan tersebut
setidaknya mulai terjawab. Dari ketiga
variabel independen yang digunakan,
terdapat dua variabel berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan
Dulang Resort and Resto yaitu lokasi.
Sedangkan variabel independent lainnya
yaitu promosi tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan
Dulang Resort and Resto.
Tidak berpengaruhnya variabel
promosi terhadap kepuasan kepuasan
pelanggan Dulang Resort and Resto
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kemungkinan besar disebabkan
karena
umumnya
pelanggan
memang tidak berkepentingan atas
variabel
promosi
dimana
pelanggan lebih memperhatikan
variabel lainnya dibandingkan
variabel promosi. Bagi pelanggan
Dulang Resort and Resto, promosi
tidaklah penting karena bagi
mereka jauh lebih penting lokasi
yang memiliki banyak spot foto,
nyaman
dan
harga
yang
terjangkau. Oleh sebab itu lokasi
merupakan variabel yang paling
dominan mempengaruhi kepuasan
pelanggan Dulang Resort and
Resto.
Hal ini memang sering
terjadi, dimana pada umumnya
masyarakat akan lebih tertarik
pada keunikan dan pemandangan
yang indah serta keberadaan lokasi
dan harga. Karena dengan lokasi
yang nyaman, memiliki banyak
titik untuk berfoto dan sudah
sangat dikenal dilengkapi dengan
harga yang terjangkau tanpa perlu
promosi maka pelanggan akan
lebih memilih menginap di Dulang
Resort and Resto dibanding resort
lainnya.
Jika dibandingkan dengan
berbagai penelitian yang telah
dilakukan
oleh
peneliti
sebelumnya, tentunya hal ini akan
lebih menguatkan penelitianpenelitian tersebut dimana selain
karena faktor bauran pemasaran
hotel atau resort, faktor lain yang
menentukan seseorang merasa
puas setelah menginap di Dulang
Resort and Resto adalah lokasi dan
harga.
Dengan melihat uraian di
atas, maka dapat dikatakan bahwa
tingginya promosi tidak secara
otomatis akan meningkatkan
kepuasan kepuasan pelanggan

Dulang Resort and Resto. Ada titik
tertentu
dimana
promosi
akan
mempengaruhi kepuasan pelanggan
namun juga ada titik tertentu dimana
promosi tidak akan mempengaruhi
kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu
sebagai perusahaan yang bergerak
dibidang pelayanan jasa perhotelan,
Dulang Resort and Resto 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 serempak lokasi, harga, dan
promosi berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan
Dulang Resort and Resto.
2.
Secara parsial lokasi berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan
pelanggan Dulang Resort and
Resto.
3.
Secara parsial harga berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan
pelanggan Dulang Resort and
Resto.
4.
Secara parsial promosi tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan
pelanggan
Dulang
Resort and Resto.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di
atas, maka peneliti dapat memberikan
beberapa saran, sebagai berikut:
1.
Berdasarkan penelitian ini, ada hal
yang harus lebih diperhatikan oleh
pihak manajemen Dulang Resort
and
Resto
yaitu
dengan
memperbaiki dan menambah
beberapa hal yang berkaitan
dengan lokasi, harga dan promosi
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2.

3.

4.

5.

Dulang resort and resto
Lembang Bandung
Dulang Resort and Resto
disarankan memasang papan
petunjuk jalan menuju lokasi
Dulang resort and resto dari
pintu keluar tol pasteur,
untuk
mempermudah
pelanggan memilih jalan
menuju lokasi hotel Dulang
resort and resto.
Menentukan titik lokasi
yang jelas di google maps
untuk mempermudah rute
perjalanan menuju Dulang
resort and resto.
Pihak Dulang Resort and
Resto
pun
dapat
mengadakan survei harga
hotel competitor untuk
menjaga stabilitas harga
yang diberikan kepada
pelanggan
agar
sesuai
dengan
harapan
dan
kebutuhan pelanggan dan
mampu bersaing dalam
bisnis akomodasi perhotelan
Pihak Dulang Resort and
Resto dapat mengurangi
anggaran biaya promosi
sebab Dulang Resort and
resto sudah cukup dikenal
oleh masyarakat karena
kunikan etnik bangunan,
koleksi mobil antik, dan
pemandangan kota Bandung
yang terlihat sangat jelas dan
indah pada malam hari
maupun siang hari. Dari
isian kuesioner yang peneliti
sebarkan, terlihat pada hasil
kuesioner yang menyatakan
promosi bukanlah hal yang
utama dalam menunjang
kepuasan pelanggan akan
tetapi lokasi yang strategis
dan harga terjangkau jauh
lebih
menarik
minat

6.

7.

pelanggan untuk mengunjungi
Dulang resort and resto.
Dulang
Resort
and
Resto
disarankan mengembangkan dan
menambah spot foto untuk
memenuhi permintaan pelanggan
dalam rangka foto pre-wedding
atau pun tunangan sehingga dapat
meningkatkan penjualan.
Dulang
Resort
and
Resto
disarankan untuk menambahkan
fasilitas outbound seperti Flying
fox, Line bridge, spyder web, water
transfer, bom moving dan lain –
lain untuk menunjang permintaan
pelanggan
sehingga
dapat
meningkatkan penjualan.
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ABSTRAK
Persaingan pada dunia bisnis saat ini semakin ketat, menyebabkan semakin banyak
pilihan produk kosmetik yang dijual oleh perusahaan besar lainnya, seperti yang
dialami oleh perusahaan yang ada di Indonesia, Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh Harga, Promosi dan Pelayanan terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di Matahari Mall Ciputra Cibubur. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian berupa pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah analisis
regrensi linier berganda. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive
sampling. Adapun sampel tersebut berjumlah 61 responden, dengan menggunakan
regrensi linier berganda. Hasil uji regrensi menunjukan bahwa 51,9% faktor-faktor
kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh harga, promosi dan pelayanan
sedangakan sisanya sisanya sebesar 48,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang
tidak termasuk dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji F menunjukan bahwa
secara simultan harga, promosi dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pelanggan dengan hasil analisis yaitu nilai Fhitung (22,560) >
dari Ftabel (2,77). Hasil uji t menunjukan bahwa variabel promosi menunjukan
hasil t_hitung (2,491) dimana t_tabel (2,002) dan nilai sig (0,016)< (0,05) maka
secara parsial variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan.
Kata Kunci: Harga, Promosi, Pelayanan, Kepuasan Pelanggan
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Kosmetik saat ini sudah menjadi
kebutuhan penting bagi manusia.
Kosmetik tidak hanya digunakan
untuk fungsi estetika, akan tetapi
berperan dalam penyembuhan dan
perawatan kulit. Meski bukan
merupakan kebutuhan primer, namun
kosmetik merupakan salah satu
produk yang digunakan rutin dan
terus-menerus oleh masyarakat. Oleh
karena itu keamanan kosmetik dari
bahan-bahan
berbahaya
perlu
diperhatikan, kosmetik merupakan
produk yang diformulasi dari
berbagai bahan-bahan aktif dan
bahan-bahan kimia yang akan
bereaksi ketika diaplikasikan pada
jaringan kulit (Muliyawan dan
Suariana, (2013:2).
Jaman
dahulu
kosmetik
mempunyai tujuan, melindungi tubuh
dari alam (seperti panas, dingin, dan
iritasi) dan mempunyai tujuan religius
untuk mengusir makhluk halus dari
bau
kayu
tertentu.
Dalam
perkembangannya pada era modern
kini mempunyai tujuan utama untuk
kebersihan pribadi, meningkatkan
daya tarik melalui make up,
meningkatkan rasa percaya diri,
melindungi kulit dan rambut dari
kerusakan sinar UV, polusi dan faktor
lingkungan yang lain, mencegah
penuaan dini dan secara umum
membantu seseorang untuk lebih
menghargai
hidup
(Tranggono,
2007).
Kosmetik
Maybelline
di
Matahari Ciputra Cibubur dari tahun
ke tahun selalu berbenah diri dengan
banyaknya persaingan kosmetik di
dunia. Dengan banyaknya persaingan
kosmetik di Matahari Ciputra
Cibubur itu sendiri membuat
Maybelline menjadi brand kosmetik

kepercayaan masyarakan dan mampu
mempertahankan brand Maybelline
di Matahari Ciputra Cibubur. Di
samping itu, Maybelline Matahari
Ciputra Cibubur memiliki sales
promotion girl yang dinamakan
dengan sebutan sales kosmetik yaitu
beauty advisor dimana mereka
bertugas menjual, mempromosikan,
memberikan konsultasi make up dan
demo make up kepada customer.
Guna memperoleh faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kepuasan
pelanggan Maybelline, maka penulis
tertarik melakukan penelitIan dengan
judul Pengaruh Harga, Promosi,
dan Pelayanan terhadap Kepuasan
Pelanggan Maybelline Matahari
Mall Ciputra Cibubur.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di
atas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini dapat di rumuskan
sebagai berikut:
1. Apakah harga, promosi, dan
pelayanan
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan Maybelline Matahari Mall
Ciputra Cibubur?
2. Apakah harga berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan Maybelline Matahari Mall
Ciputra Cibubur?
3. Apakah promosi berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelangan Maybelline Matahari Mall
Ciputra Cibubur?
4. Apakah
pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan
Maybelline Matahri Mall Ciputra
Cibubur?
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1.3 Tujuan penelitian
Melihat rumusan masalah di atas
maka penelitian ini memiliki
beberapa tujuan, yang dapat penulis
sampaikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah secara
simultan harga, promosi, dan
pelayanan
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan Matahari Mall Ciputra
Cibubur.
2. Untuk mengetahui apakah secara
parsial harga berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan
Matahari Mall Ciputra Cibubur.
3. Untuk mengetahui apakah secara
parsial
promosi
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan Matahari Mall Ciputra
Cibubur.
4. Untuk mengetahui apakah secara
parsial pelayanan berpengaruh secara
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan Matahari Mall Ciputra
Cibubur.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1
Pengertian

Manajemen

Dapat dikatakan pula bahwa,
pemasaran terdiri atas seragkaian
prinsip untuk memilih sasaran (target
pasar), mengevaluasi kebutuhan
konsumen dan laba bagi perusahaan.
2.1.2 Harga
Dalam proses jual beli harga
menjadi salah satu bagian terpenting
karena harga adalah alat tukar dalam
transaksi. Harga merupakan satusatunya unsur bauran pemasaran yang
sifatnya fleksibel dimana setiap saat
dapat berubah-ubah. Harga juga
merupakan
salah
satu
fakor
persaingan
dalam
memasarkan
produk.
Kotler
&
Amstrong
(2016:324) mendefinisikan bahwa:
“Price the amount of money charged
for a product or service, or the sum of
the value that customers exchange for
the benefits or having or using the
product
or
service”.
Harga
merupakan sejumlah uang yang
dikeluarkan untuk sebuah produk atau
jasa, atau sejumlah nilai yang
ditukarkan oleh konsumen untuk
memperoleh
manfaat
atau
kepemilikan atau penggunaan atas
sebuah produk atau jasa.

Pemasaran
Kotler dan Amstrong (dalam
Priansa,
2017:4)
menjelaskan
manajemen pemasaran ialah suatu
upaya manusia untuk mencapai hasil
pertukaran yang diinginkan dan
membangun hubungan yang erat
dengan konsumen dengan cara yang
menguntungkan bagi perusahaan.
Jadi manajemen pemasaran
berusaha
untuk
mempengaruhi
tingkat pemilihan sifat permintaan
sedemikian rupa sehingga membantu
organisasi dalam usaha mencapai
tujuan.
Singkatnya
manajemen
pemasaran
adalah
manajemen
permintaan (demand manajemen).

2.1.3 Promosi
Promosi
adalah
sebuah
mekanisme komunikasi pemasaran,
pertukaran informasi antara penjual
dan pembeli yang berperan untuk
menginformasikan, membujuk dan
mengingatkan
konsumen
agar
menanggapi produk atau jasa yang
ditawarkan.
Tanggapan
yang
diinginkan dapat berbagai bentuk,
dari kesadaran (awareness) akan
keberadaan produk atau jasa sampai
pembelian dan penggunaan yang
sebenarnya, (Kinnear dan Kenneth
dalam Setianingrum et al., 2015:223).
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2.1.3 Pelayanan
2.1.3.1. Pengertian Pelayanan
Menurut Tjiptono (2014:16) jasa
dapat didefinisikan sebagai tindakan
atau perbuatan yang dapat ditawarkan
oleh satu pihak ke pihak lain, yang
pada dasarnya bersifat intangible
(tidak berwujud fisik) dan tidak
menghasilkan kepemilikan sesuatu.
Produksi jasa, berhubungan dengan
produk fisik maupun tidak. Dan
menentukan kualitas jasa setiap
perusahaan memerlukan pelayanan
yang unggul atau yang disebut service
excellence.
2.1.4 Kepuasan Pelanggan
Fandy Tjiptono & Chandra
(2016:204)
menjelaskan
kata
kepuasan (Satisfaction) berasal dari
bahasa latin “satis” (artinya cukup
baik,
memadai
dan
“facio”
(melakukan
atau
membuat).
Kepuasan bisa diartikan sebagai
“upaya pemenuhan sesuatu” atau
“membuat
sesuatu
memadai”.
Menurut Oxford Advance Learner’s
Dictionary dalam Tjiptono &
Chandra (2016:204) mendeskripsikan
kepuasan sebagai “the good feeling
that you have when you achieved
something or when something that
you wanted to happen does happen”;
“the act of fulfilling a need or
desire”; dan “an acceptable way of
dealing with a complaint, a debt, an
injury, etc.”
Dari definisi diatas diketahui
bahwa Menurut Richard L. dalam
Tjiptono &
Diana
(2015:23)
Kepuasan Pelanggan adalah perasaan
senang atau kecewa yang didapatkan
seseorang dari membandingkan
antara kinerja (atau hasil) produk
yang
dipersepsikan
dan
ekspektasinya. Seorang pelanggan
puas atau tidak, sangat tergantung

pada kinerja produk (Perceived
Performance)
dibandingkan
ekspektasi pelanggan bersangkutan
dan
apakah
sang
pelanggan
menginterpretasikan adanya deviasi
atau gap diantara kinerja dan
ekspektasi tersebut. Apabila kinerja
lebih
rendah
dibandingkan
ekspektasi,
maka
pelanggan
bersangkutan akan merasa tidak puas.
Apabila kinerja sama dengan
ekspektasi, maka ia akan puas.
Sedangkan jika kinerja melampaui
ekspektasi, maka pelanggan itu akan
merasa sangat puas atau bahkan
bahagia (Delighted). Windasuri &
Hyacintha (2016:64) menambahkan
kepuasan pelanggan adalah suatu
tanggapan emosional pada evaluasi
terhadap pengalaman konsumsi suatu
produk atau jasa kepuasan konsumen
merupakan
tingkat
perasaan
seseorang ketika menerima produk
atau jasa yang ditawarkan serta
membandingkan kinerja atas produk
atau jasa yang diterima tersebut
dengan harapan konsumen.
2.2 Hipotesis
Sesuai dengan deskripsi teoritis
serta kerangka konseptual yang telah
peneliti sampaikan di atas maka
hipotesis penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1.

Hipotesis 1
Ho: β1 = 0,
berarti harga tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan
Maybelline di Matahari Mall Ciputra
Cibubur.
H1: β1 ≠ 0,
berarti harga berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan
Maybelline di Matahari Mall Ciputra
Cibubur.
2. Hipotesis 2
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Ho : β2 = 0
berarti promosi tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelangan Maybelline di Matahari
Mall Ciputra Cibubur.
H1 : β2 ≠ 0,
berarti
promosi berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan pelangan
Maybelline Matahari Mall Ciputra
Cibubur.
3. Hipotesis 3
Ho : β3 = 0,
berarti
pelayanan
tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan Maybelline di Matahari
Mall Ciputra Cibubur
H1 : β3 ≠ 0,
berarti
pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan pelanggan
Maybelline di Matahari Mall Ciputra
Cibubur.
4. Hipotesis 4
Ho : β4 = 0,
berarti harga,
promosi dan pelayanan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanngan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur.
H1 : β4 ≠ 0,
berarti harga,
promosi dan pelayanan berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan Maybelline di Matahari
Mall Ciputra Cibubur.

METODE PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat ini dilaksanakan di
Matahari Mall Ciputra Cibubur pada
bulan Mei 2021 sampai dengan Juni
2021.
3.2. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kuantitatif dengan
pendekatan deskriptif, yaitu sebuah
penelitian yang memaparkan suatu
karakteristik atau ciri tertentu dari
sebuah fenomena atau permasalahan

yang terjadi (Sugiarto, 2017:51).
Implementasinya dalam penelitian ini
adalah untuk melihat bagaimana
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Ciputra Cibubur melalui
variabel yang di tawarkan.
Metode penelitian yang di
gunakan adalah cross-sectional yaitu
sebuah metode survey dengan
melakukan proses pengambilan
datanya yang sudah ditetapkan oleh
peneliti (Sugiarto, 2017:50). Metode
survey
di
gunakan
untuk
mendapatkan data dari tempat
tertentu yang alamiah (bukan buatan),
tetapi
penelitian
melakukan
perlakuan dalam pengumpulan data,
misalnya
dengan
mengedarkan
kuisioner, wawancara terstruktur dan
sebagainya (Sugiyono,2017:6).
3.3. Populasi dan Sampel
3.3.1. Populasi
Populasi adalah sekumpulan
individu yang memiliki karakteristik
yang khas yang menjadi perhatian
dalam lingkup yang ingin diteliti.
Banyaknya anggota suatu populasi
disebut sebagai ukuran populasi
(Sugiarto, 2017:134).
Populasi dalam penelitian ini
adalah
konsumen
Maybelline
Matahari di Mall Ciputra Cibubur
dengan
usia
produktif,
yaitu
konsumen yang berada di dalam
kelompok usia 15 hingga 55 tahun
(data konsumen Maybelline Ciputra
Cibubur).
Jumlah
konsumen
berdasarkan
data
dari
trafik
konsumen Maybelline di Matahari
Mall Ciputra Cibubur rata- rata setiap
bulannya mencapai 153 orang. Oleh
sebab itu dalam penelitian ini kami
menggunakan angka 153 sebagai
populasi penelitian.
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3.3.2. Sampel
Ketika populasinya berukuran
besar atau bila peneliti memiliki
keterbatasan waktu, biaya, maupun
tenaga untuk meneliti semua anggota
populasi, peneliti dapat menggunakan
sabagian dari anggota populasi yang
disebut sampel (sample) untuk
mewakili populasinya.
Sampel
adalah sabagian dari anggota populasi
yang diambil melalui prosedur
tertentu (Sugiarto, 2017:136).
Menurut Sugiyono (2017:156)
sampel yang terlalu sedikit dapat
menyebabkan penelitian tidak dapat
menggambarkan kondisi populasi
yang sesungguhnya. Sebaliknya,
sampel yang terlalu besar dapat
mengakibatkan pemborosan biaya
penelitian.
Penentuan besar sampel dalam
penelitian ini menggunakan metode
slovin dengan tingkat kesalahan 10%
dan menghasilkan sampel sebanyak
100 konsumen pengguna kosmetik
Maybelline di Matahari Mall Ciputra
Cibubur, dengan rumus sebagai
berikut

𝑁

n = 1+𝑁 (𝑒)2
Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang di
perbolehkan atau taraf nyata (1%, 5%,
dan 10%)
Dengan menggunakan rumus
diatas, maka peneliti dapat membuat
perhitungan jumlah sampel yang
dibutuhkan sebagai berikut:
153

n = 1+153 (0,1)2

= 60,47 dibulatkan menjadi 61
Guna mendapatkan sampel yang
respresentatif yaitu dapat mewakili
populasi penelitian di atas, maka
penulis akan menggunakan teknik
pengambilan
sampel
berupa
purposive sampling yaitu teknik
pengumpulan
sampel
dengan
pertimbangan tertentu. Kriteria yang
digunakan
dalam
pengambilan
sampel adalah sebagai berikut:
1.
Pelanggan adalah pengguna
produk Maybelline
2. Pelanggan secara rutin melakukan
pembelian produk minimal 1 bulan
sekali
3.
Pelanggan bersemangat saat
memilih produk
4. Minimal pembelian sebesar Rp.
53.500 untuk satu kali transaksi

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan
data
dalam
penelitian merupakan tahapan yang
memerlukan waktu dan biaya yang
cukup banyak. Seringkali penelitian
gagal karena sulitnya mengumpulkan
data (Suliyanto, 2018:163). Teknik
pengumpulan
data
merupakan
langkah yang paling strategis
dalampenelitian, karena tujuan dari
penelitian itu memperoleh data.
Tanpa
mengetahui
teknik
pengumpulan data, maka peneliti
tidak akan mendapatkan data yang
sesuai dengan standard riset yang
telah ditetapkan.
Sementara menurut Sugiyono
(dalam Saidah, 2017:88) teknik
pengumpulan data dapat dilakukan
dengan observasi (pengamatan),
interview (wawancara), kuesioner
(angket), dokumentasi, dan gabungan
keempatnya. Secara umum terdapat

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

73

empat macam teknik pengumpulan
data, yaitu observasi, wawancara,
dokumentasi, dan gabungan, atau
triangulasi.

tingkat
validitas
semua
item
kuesioner yang peneliti susun, dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

3.5. Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan
metode penelitian analisis kuantitatif
deskriptif
dimana
data
yang
digunakan dalam penelitian ingin
membuktikan apakah hubungan
harga, promosi, dan pelayanan
berpengaruh
pada
kepuasan
pelanggan Maybelline di Matahari
Mall Ciputra Cibubur. Pengelolaan
data pada penelitian ini menggunakan
softwere SPSS.

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai Corrected Item-Total
Correlation pada variabel harga yang
disajikan pada kolom Corrected ItemTotal Correlation hasil perhitungan
menggunakan SPSS (terlampir) lebih
besar dari 0,3 sehingga dapat
dikatakan bahwa semua item
pertanyaan tentang variabel harga
tersebut valid dan dapat digunakan
untuk uji-uji selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1. 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 hipotesis adalah harus
valid dan reliabel. Di bawah ini
disajikan hasil uji kualitas data berupa
uji validitas dan uji reliabilitas.
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 Corrected Item-Total
Correlation > 0,3. Untuk melihat

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai Corrected Item-Total
Correlation pada variabel 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 promosi tersebut valid dan
dapat digunakan untuk uji-uji
selanjutnya.

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai Corrected Item-Total
Correlation pada variabel pelayanan
yang disajikan pada kolom Corrected
Item-Total
Correlation
hasil
perhitungan menggunakan SPSS
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(terlampir) lebih besar dari 0,3
sehingga dapat dikatakan bahwa
semua item pertanyaan tentang
variabel pelayanan tersebut valid dan
dapat digunakan untuk uji-uji
selanjutnya.

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai Corrected Item-Total
Correlation pada variabel kepuasan
pelanggan 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 kepuasan pelanggan tersebut
valid dan dapat digunakan untuk ujiuji 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 seseorang atas
pertanyaan
yang
disampaikan
konsisten dari waktu ke waktu.
Dikatakan handal (reliable) jika
memiliki koefisien keandalan atau
cronbach’s alpha sebesar 0,6 atau
lebih. Di bawah ini peneliti sajikan
daftar Cronbach Alpha untuk semua
variabel penelitian yang ada baik
variabel bebas maupun variabel
terikatnya atas dasar perhitungan
dengan menggunakan SPSS.

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai Cronbach’s Alpha yang
tertera dalam Tabel Reability
Statistics hasil perhitungan dengan
menggunakan SPSS untuk masingmasing variabel lebih besar dari 0,6
sehingga dapat dikatakan bahwa
semua instrumen penelitian ini handal
(reliable) dan dapat digunakan untuk
uji selanjutnya.
4.1.2. 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
uji
normalitas,
uji
multikolinearitas,
dan
uji
heteroskedastisitas.
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi,
variabel penganggu atau residual
memiliki distribusi normal atau tidak.
Seperti diketahui bahwa uji F dan uji
T mengasumsikan bahwa nilai
residual harus mengikuti distribusi
normal. Kalau asumsi ini dilanggar
maka uji statistik menjadi tidak valid
untuk jumlah sampel kecil. Uji ini
dapat dilakukan dengan pendekatan
histogram, pendekatan grafik maupun
pendekatan Kolmogorov-Smirnov.
Dengan
menggunakan
analisis
Kolmogorov-Smirnov, data residual
dikatakan berdistribusi normal bila
nilai Asymp Sig (2-tailed) > taraf
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nyata (α = 5%). Di bawah merupakan
hasil uji normalitas dalam penelitian
ini.
Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas (Pendekatan
Histogram)

Gambar 4.3. Hasil Uji Normalitas (Pendekatan
Grafik)

Pada grafik di atas terlihat bahwa
variabel berdistribusi normal. Hal ini
ditunjukkan oleh gambar histogram
yang tidak miring ke kanan maupun
ke kiri, nilai Asymp. Sig >5%, dan
titik-titik pada grafik mengikuti garis
diagonal, sehingga model regresi
layak digunakan untuk memprediksi
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur.

2. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan
untuk melihat apakah terdapat
korelasi antara variabel bebas atau
tidak. Multikolinieritas dilakukan
dengan melihat nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF).
Dikatakan
tidak
terjadi
multikolinieritas jika nilai tolerance >
0,1 atau VIF < 10. Di bawah ini
merupakan hasil uji multikolinearitas.

Data di atas menunjukkan bahwa
semua nilai tolerance variabel bebas
yang ada di atas0,1 serta semua nilai
VIF variabel bebasnya dibawah 10
yang berarti bahwa tidak terjadi
multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan
menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari
residual
satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varian
dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut
heteroskedastisitas.
Uji
heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan pendekatan grafik. Di bawah
ini peneliti sampaikan hasil uji
heteroskedastisitas
menggunakan
pendekatan grafik.
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Gambar 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dengan Pendekatan Grafik
Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (Data diolah)

Grafik Scatterplot di atas
memperlihatkan bahwa titik-titik
menyebar
secara
acak
tidak
membentuk sebuah pola tertentu yang
jelas serta tersebar baik di atas
maupun di bawah angka nol pada
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas
pada
model
regresi, sehingga model regresi layak
digunakan
untuk
memprediksi
keputusan penggunaan berdasarkan
masukan variabel independennya.
4.1.8. Uji Hipotesis
Setelah semua data dinyatakan
layak untuk dilakukan uji selanjutnya,
maka
langkah
terakhir
yang
dilakukan adalah melakukan uji
hipotesis. Uji ini bertujuan untuk
menjawab
rumusan
masalah
sekaligus dugaan sementara atas
jawaban rumusan masalah tersebut
yang tertuang dalam hipotesis.
Beberapa hal yang termasuk ke dalam
uji hipotesis ini antara lain persamaan
regresi, uji F (uji simultan), koefisien
determinasi (R2) dan uji T (uji
parsial).
1.
Persamaan Regrensi Linier
Berganda
Hasil perhitungan dan pengolahan
data dengan menggunakan Statistical
Product and Service Solution (SPSS),
didapatkan table Coefficients yang
memiliki beberapa simpulan, salah
satunya adalah persamaan regresi
berganda seperti yang tercantum pada
tabel 4.18. sebagai berikut:

Melihat nilai Unstandardized
Coefficients Beta di atas, maka dapat
ditentukan persamaan regresi linier
berganda yang dihasilkan dari
penelitian ini, sebagai berikut:
Y=
3,254+0,046X1+0,485X2+0,432X3
Yang berarti bahwa:
a. Konstanta sebesar 3,254 yang
berarti jika variabel harga, promosi,
dan pelayanan dianggap nol maka
variabel kepuasan pelanggan hanya
sebesar 3,254.
b. Koefisien regresi variabel harga
diperoleh nilai sebesar 0,046 yang
berarti jika variabel harga mengalami
kenaikan satu satuan sementara
variabel promosi dan pelayanan
diasumsikan tetap maka kepuasan
pelanggan juga akan mengalami
kenaikan sebesar 0,046.
c. Koefisien
regresi
variabel
promosi diperoleh nilai sebesar 0,485
yang berarti jika variabel harga
mengalami kenaikan satu satuan
sementara variabel harga dan
pelayanan diasumsikan tetap maka
kepuasan pelanggan juga akan
mengalami kenaikan sebesar 0,485.
d. Koefisien
regresi
variabel
pelayanan diperoleh nilai sebesar
0.432 yang berarti jika variabel
pelayanan mengalami kenaikan satu
satuan sementara variabel harga dan
promosi diasumsikan tetap maka
kepuasan pelanggan juga akan
mengalami kenaikan sebesar 0,432.

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 hasra, promosi, dan pelayanan
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secara
bersama-sama
terhadap
variabel terikatnya (dependent).
Adapun hasil Uji F dalam penelitian
ini dapat dilihat pada Tabel
Anova di bawah ini.

Tabel di atas menunjukkan
bahwa nilai Fhitung yang diolah
dengan menggunakan SPSS adalah
sebesar 22,560. Sementara itu nilai
Ftabel yang dilihat pada tabel nilai.
Nilai untuk distribusi F adalah 2,77.
Dengan demikian maka dapat
dikatakan bahwa nilai Fhitung =
27,885 > dari Ftabel = 2,77. Ini
berarti bahwa variabel bebas yang
terdiri dari harga, promosi dan
pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan
Maybelline di Matahari Mall Ciputra
Cibubur.
3. Koefisien Determinasi
Setelah
variabel
bebas
dinyatakan berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur, maka
untuk mengetahui seberapa besar
pengaruhnya dapat dilihat pada Tabel
Model Summary hasil perhitungan
dengan menggunakan Statistical
Product and Service Solution (SPSS),
seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel di atas menunjukkan
bahwa nilai Adjusted R Square adalah
0,519 atau 51,9%. Ini berarti bahwa
variabel bebas berupa harga, promosi
dan pelayanan secara bersama- sama
mempengaruhi
variabel
terikat
kepuasan pelanggan Maybelline di

Matahari Mall Ciputra Cibubur
sebesar 51,9% sedangkan sisanya
sebesar 48,1% dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak termasuk
dalam penelitian ini, misalnya
produk,
lokasi,
kualitas
dan
sebagainya.
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 bersamasama, 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
harga terhadap kepuasan pelanggan
Maybeline,
pengaruh
promosi
terhadap
kepuasan
pelanggan
Maybelline, serta pelayanan terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur.
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.

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 2,002. Dengan
membandingkan thitung dan ttabel
maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
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a. Secara parsial harga tidak
berpengaru signifikan terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur
karena t_hitung (0,294) > t_tabel
(2,002) serta nilai signifikansinya
di atas 0,05.
b. Secara
parsial
promosi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pelanggan
Maybelline di Matahari Mall
Ciputra Cibubur karena t_hitung
(2,491) > t_tabel (2,002) serta nilai
signifikansinya di bawah 0,05.
c. Secara
parsial
pelayanan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pelanggan
Maybelline di Matahari Mall
Ciputra Cibubur karena t_hitung
(4,157) > t_tabel (2,002) serta nilai
signifikansinya di bawah 0,05.
5. Pengaruh Dominan
Guna mengetahui variabel bebas
yang berpengaruh paling dominan
terhadap
variabel
dependennya
adalah dengan cara melihat besarnya
nilai Standaridized Coefficient Beta
seperti terlihat pada Tabel 4.12. di
atas. Tabel tersebut memperlihatkan
bahwa variabel independen yang
mempunyai
nilai
Standaridized
Coefficient Beta paling besar adalah
pelayanan yaitu sebesar 451 yang
berarti bahwa variabel pelayanan
merupakan variabel yang paling
dominan
berpengaruh
terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur.
4.2. Pembahasan
Sesuai dengan latar belakang
yang telah disampaikan di awal,
dimana sampai saat ini masih ditemui
kendala Maybelline di Matahari Mall
Ciputra Cibubur khususnya mengenai
kepuasan pelanggan yang masih
rendah sehingga perlu dilakukan

penelitian
diantaranya
dengan
menggunakan
variabel
harga,
promosi dan pelayanan maka
permasalahan tersebut setidaknya
mulai terjawab.
Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan diperoleh hasil
bahwa harga tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur. Hal
ini berdasarkan nilai thitung sebesar
0,294, sedangkan ttabel sebesar
2,002, maka thitung < ttabel. Serta
nilai signifikansinya di atas 5%, yaitu
0,770. Artinya besarnya harga tidak
mempengaruhi kepuasan dalam
menggunakan Maybelline. Hal ini
dapat diasumsikan karena banyaknya
pelanggan yang sudah cocok,
menggunakan Maybelline untuk
jangka panjang, perubahan harga
yang terjadi minimal satu tahun sekali
dan pelanggan rata-rata adalah
pekerja sehingga harga yang
ditawarkan cukup terjangkau.
Pada variabel variabel kedua
yang digunakan peneliti, bahwa
promosi berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan Maybelline. Hal ini
berdasarkan nilai thitung sebesar
2,491, sedangkan ttabel sebesar
2,002, maka thitung > ttabel. Serta
nilai signifikansinya di bawah 5%,
yaitu hanya 0,016. Artinya besarnya
promosi
akan
mempengaruhi
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur. Hal
ini dapat diasumsikan karena semakin
besar promosi yang ada saat
menggunakan suatu produk maka
akan semakin besar pula kepuasan
yang dirasakan pelanggan. Promosi
biasanya dilakukan dengan cara share
di media sosial, promo langsung di
toko dan BA (Beauty Advisor)
langsung menghubungi pelanggan
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yang sudah meninggalkan nomor
handpone.
Di sisi lain peranan pelayanan
juga turut menyumbang pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur. Hal
ini berdasarkan nilai thitung sebesar
4,157, sedangkan ttabel sebesar
2,002, maka thitung > ttabel. Serta
nilai signifikansinya di bawah 5%,
yaitu hanya 0,000 Artinya besarnya
daya
Tarik
pelayanan
akan
mempengaruhi kepuasan pelanggan.
Hal ini dapat diasumsikan karena
semakin bagus pelayanan yang
dilakukan
untuk
mendapatkan
pelanggan maka akan semakin besar
pula kepuasan yang dirasakan oleh
pelanggan itu sendiri yaitu dengan
cara pendekatan dengan pelanggan
menanyakan secara langsung tentang
produk Maybelline yang digunakan,
dan jika ada produk terbaru langsung
menawarkan kepada pelanggan atau
melalui media sosisal dan kontak
pelanggan.
Seiring perkembangan zaman
dan
kemajuan
perkembangan
kosmetik, banyak kita jumpai
kosmetik dengan berbagai jenisnya di
sejumlah
gerai
atau
bahkan
department store ternama. Masyakat
membutuhkan kosmetik
yang
memang mudah didapatkan dan
nyaman dipakai dalam dirinya serta
banyak manfaatnya, artinya dalam
satu produk jika pelanggan sudah
merasa cocok dengan kosmetik
tesebut, maka pelanggan tersebut
tidak akan menggunakan produk lain.
Ditambah lagi dengan promosi yang
dilakukan
misalnya,
dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan
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 yang menentukan seseorang
puas dalam menggunakan produk
Maybelline adalah promosi dan
pelayanan.
Dilihat dari sisi demografi
responden, pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur yang
didominasi oleh perempuan usia
remaja dan dewasa juga semakin
memperkuat
hasil
penelitian.
Mengapa?
Karena
biasanya
perempuan usia remaja dan dewasa
adalah usia produktif lebih melihat
dari sisi promosi dan pelayanan yang
diberikan. Bagi mereka, dengan
adanya promosi dan pelayanan yang
baik akan membuat mereka merasa
senang. Oleh sebab itu Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur harus
mampu menganalisa dan melihat hal
tersebut dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
1. Secara serempak promosi dan
pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan
Maybelline di Matahari Mall Ciputra
Cibubur.
2. Secara parsial harga tidak
berpengaruh siginifikan terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur.
3. Secara
parsial
promosi
berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur.
4. Secara
parsial
pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan Maybelline di
Matahari Mall Ciputra Cibubur.
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5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di
atas, maka penulis dapat memberikan
beberapa saran, sebagai berikut:
1. Perusahaan
Maybelline
Indonesia sebaiknya memperhatikan
aspek promosi dan pelayanan dalam
kepuasan pelanggan Maybelline. Hal
ini
menjadi
sangat
penting
dikarenakan kedua variabel tersebut
secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan
Maybelline di Matahari Mall Ciputra
Cibubur. Adanya promosi dan
pelayanan yang baik dapat menarik
pelanggan, pelayanan juga harus
dimaksimalkan
agar
pelanggan
merasa dekat dan terus menerus
menggunakan produk Maybelline.
2. Perusahaan
harus
terus
berinovasi
dan
mengikuti
perkembangan
trend
make up
dengan memperhatikan dari segi
harga, bisa disesuaikan dengan
manfaat dan peroduk sejenis dengan
Maybelline dan memili pasaran yang
sesuai.
3. Tersedianya
Maybelline
di
berbagai
tempat
sehingga
memudahkan waktu bagi pelanggan
untuk mencari kosmetik Maybelline.
4. Dari segi pelayanan, terdapat
peningkatan layanan service after
sales atau dengan cara meminta
database
pelanggan
untuk
menawarkan
dan
menanyakan
permasalahan seputar Maybelline
serta untuk mengetahui sejauh mana
tingkat kepuasan pelanggan.
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ABSTRAK
PT. Anugerah Indofood Barokah Makmur merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak dalam pengolahan minuman dalam kemasan, Jenis penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Metode
penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan cara observasi dan
wawancara, populasi data kerusakan pada saat proses produksi, data kerusakan
temuan dari hasil proses inspeksi dan data kerusakan yang ditemukan oleh
konsumen, pengambilan sample untuk proses inspeksi produk yaitu 1% dari jumlah
hasil produksi pershift, dilanjutkan dengan mengolah data menggunakan metode
SQC dilakukan tahapan diantaranya mengisi lembar pemeriksaan, membuat
histogram, membuat diagram pareto, menghitung peta kendali dan membuat
diagram sebab-akibat. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga jenis kerusakan pada
produk Ichi Ocha dan Fruitamin Cocobit yaitu kerusakan Cap posisi, kerusakan No
coding cap, dan kerusakan Label posisi. Hasil analisis diagram sebab-akibat
menunjukkan penyebab mutu produk Ichi Ocha dan Fruitamin Cocobit kurang baik
yaitu faktor tenaga kerja, metode, dan mesin. Terlihat dari diagram pareto, jenis
kerusakan produk lebih dominan pada Cap posisi ukuran sebesar 62,61%, hasil
analisis peta kendali menunjukkan bahwa pengendalian mutu di PT. AIBM masih
diluar batas kendali. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan yaitu
menambahkan tenaga kerja untuk bagian inspektor area packing, seringnya
melakukan verifikasi pada mesin kamera heuft/inspeksi, melakukan perawatan
pada mesin dan stok pada sparepart masih kurang terkontrol,

ABSTRACT
PT. Anugerah Indofood Barokah Makmur is a company engaged in the processing
of packaged drinks. This type of research was conducted using descriptive data
analysis methods. The research method used is data collection by means of
observation and interviews, population damage data during the production
process, damage data findings from the results of the inspection process and
damage data found by consumers, sampling for the product inspection process,
namely 1% of the total production per shift. , followed by processing the data using
the SQC method, steps were carried out including filling out the examination sheet,
making histograms, making pareto diagrams, calculating control charts and
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making causal diagrams.The results showed that there were three types of damage
to Ichi Ocha and Fruitamin Cocobit products, namely damage to the position cap,
damage to the No coding cap, and damage to the position label. The results of the
analysis of the causeand-effect diagram showed the causes of poor quality Ichi
Ocha and Fruitamin Cocobit products, namely labor factors, methods, and
machines. It can be seen from the Pareto diagram, the type of product damage is
more dominant in the Cap position size of 62.61%, the results of the control chart
analysis show that quality control at PT. AIBM is still out of control. Actions taken
to reduce damage include adding labor to the inspector section of the packing area,
often verifying the camera machine heuft / inspection, carrying out maintenance
on the engine and the stock on spare parts is still not controlled,
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Suatu perusahaan tidak lepas
dari konsumen serta produk yang
dihasilkannya. Konsumen berharap
bahwa barang yang dibelinya akan
dapat memenuhi kebutuhan dan
keinginannya
sehingga
produk
tersebut memiliki kondisi yang baik
serta terjamin. Pengendalian kualitas
yang dilaksanakan dengan baik akan
memberikan dampak terhadap mutu
produk yang dihasilkan oleh
perusahaan, kualitas dari produk
yang
dihasilkan
oleh
suatu
perusahaan ditentukan berdasarkan
ukuran dan karakteristik tertentu,
Kualitas produk yang baik dihasilkan
dari pengendalian kualitas yang baik
pula, maka perusahaan yang
menggunakan metode tertentu untuk
menghasilkan suatu produk dengan
kualitas
yang
baik.
metode
pengendalian kualitas yang dalam
aktifitasnya menggunakan Statistical
Proses
Control
(SPC)
serta
Statistical Quality Control (SQC)
dimana proses produksi dikendalikan
mulai dari awal produksi. Latar
belakang munculnya Statistical
Quality Control karena adanya
perbedaan
kualitas
(quality
dispersion) antara produk dengan
tipe yang sama, urutan proses yang
sama, diproduksi pada mesin yang
sama,
operator
dan
kondisi
lingkungan
yang
sama,
Permasalahan yang dihadapi dalam
perusahaan PT. AIBM adalah
terdapat produk yang rusak masih
ditemukan oleh konsumen, walapun
sudah melalui proses inspeksi
terlebih dahulu karena belum adanya
sistem pengendalian kualitas yang
benar pada proses produksi,
kerusakan produk yang sering terjadi
pada saat proses masih bisa lolos

ketangan konsumen tentunya hal ini
akan mengakibatkan kerugian bagi
perusahaan apabila produk yang
dipasarkan tidak sesuai dengan
standar kualitas, konsumen akan
merasa kurang puas apabila hal
tersebut terjadi dan akan merusak
citra merek perusahaan.
1.2.
Rumusan
Masalah
Adapun perumusan masalah yang
akan dibahas dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis
penerapan
Statistical Quality Control
(SQC) pada proses inspeksi
finish good di PT. AIBM.
2. Menganalisis
Informasi
tentang
penerapan
Statistical Quality Control
(SQC) dari proses inspeksi.
3. Faktor-faktor apa yang
menyebabkan
kerusakan/kecacatan pada
produk yang diproduksi oleh
PT. AIBM.
1.3.
Tujuan
Penelitan
Melihat rumusan masalah di atas
maka penelitian ini mempunyai
beberapa tujuan, yang dapat penulis
sampaikan sebagai berikut:
1. Memberikan
informasi
tentang Statistical Quality
Control (SQC) pada proses
inspeksi finish good di PT.
AIBM.
2. Menganalisis
informasi
Statistical Quality Control
(SQC) dari proses inspeksi.
3. Menerapkan
Statistical
Quality Control (SQC) pada
kerusakan/
kecacatan
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produk yang di produksi
oleh PT. AIBM.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Kualitas
Secara
harfiah, kualitas
menurut
Rusdiana
(2014:216),
merupakan suatu kondisi dinamis
yang berhubungan dengan produk,
jasa, manusia, proses, dan lingkungan
yang memenuhi atau melebihi
harapan, pengertian kualitas adalah
keadaan fisik, fungsi, dan sifat
produk yang dapat memenuhi
keinginan dan kebutuhan konsumen
dengan memuaskan sesuai dengan
nilai uang yang telah dikeluarkan.
Dalam dunia bisnis, kualitas dapat di
tempatkan sebagai alat yang sangat
ampuh
dalam
usaha
mempertahankan
bisnis
suatu
perusahaan,
dengan
demikian
kualitas dapat dipergunakan untuk
strategi
perusahaan
agar
memenangkan persaingan bisnis
yang semakin ketat, sejalan dengan
kemajuan teknologi, dapat diketahui
bahwa konsumen menghadapi lebih
banyak alternatif untuk memilih dan
membeli produk dengan kualitas
yang sama, namun dengan harga dan
pemasok yang berbeda, hal ini
menjadi sebuah persoalan penting
yang harus diperhatikan perusahaan
terutama dalam hal penentuan pilihan
produk yang akan dibeli oleh
konsumen.
2.1.2. Dimensi Kualitas
Menurut
Hamdani

dalam

Rambat

dan

Prasastono dan

Yulianto

(2012:6873),

kualitas

memiliki

delapan

dimensi

pengukuran yang terdiri atas aspekaspek sebagai berikut:
1. Performance
(Kinerja)
Meliputi merek, atributatribut yang dapat diukur, dan
aspek-aspek kinerja individu.
2. Features
(Keragaman
Produk) Keragaman produk
biasanya
diukur
secara
subjektif
oleh
masingmasing
individu
yang
menunjukkan
adanya
perbedaan kualitas suatu
produk.
3. Reliability
(Keandalan)
Keandalan suatu produk yang
menandakan tingkat kualitas
sangat berarti bagi konsumen
dalam memilih produk.
4. Conformance (Kesesuaian)
suatu produk dalam industri
jasa dapat diukur dari tingkat
akurasi
dan
waktu
penyelesaian termasuk juga
perhitungan kesalahan yang
terjadi, keterlambatan yang
tidak dapat diantisipasi, dan
beberapa kesalahan lain.
5. Durability (Ketahanan atau
Daya Tahan) Secara teknis
ketahanan
didefinisikan
sebagai sejumlah kegunaan
yang diperoleh seseorang
sebelum
mengalami
penurunan kualitas. Secara
ekonomis,
ketahanan
diartikan
sebagai
usia
ekonomis suatu produk
dilihat dari jumlah kegunaan
yang diperoleh sebelum
terjadi
kerusakan
dan
keputusan untuk mengganti
produk.
6. Serviceability (Kemudahan
Pelayanan)
Kemudahan
pelayanan bisa juga disebut
dengan kecepatan, kegunaan,
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kompetisi, dan kemudahan
produk untuk diperbaiki.
7. Aesthetics (Estetika) Estetika
suatu produk dapat dilihat
dari bagaimana suatu produk
terdengar oleh konsumen dan
bagaimana penampilan suatu
produk yang dihasilkan.
8. Perceived Quality (Kualitas
yang
dipersepsikan)
Konsumen
tidak
selalu
mendapat informasi yang
lengkap mengenai atributatribut
produk.
Namun
umumnya
konsumen
memiliki informasi tentang
produk secara tidak langsung.
2.1.3. Ukuran Kualitas
Menurut Yamit (2011:349),
terdapat tiga ukuran kualitas yang
dapat digunakan
untuk barang
sebagai berikut:
1. Desain quality (Kualitas Desain)
Kualitas desain barang sangat
berhubungan dengan sifat-sifat
keunggulan pada saat barang
mula-mula diimpikan. Hal ini
merupakan refleksi dari riset pasar
yang intensif untuk memastikan
kebutuhan pasar dan kemudian
menyesuaikannya. Misalnya, oven
microwave merupakan produk
yang menggunakan teknologi baru
untuk memasak lebih cepat, hemat
energi jika dibandingkan dengan
oven
konvensional.
Kualitas
desain dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu: kualitas input,
teknologi yang digunakan, kualitas
tenaga kerja dan manajer.
2. Performance
Quality
(Kualitas Penampilan) Aspek ini
mencakup
performa
produk

3.

dimasa yang akan datang, yang
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:
Pertama,
keadaan
produk
(reliability of product) yang
berhubungan
dengan
waktu
penggunaan
sebelum
terjadi
kerusakan. Kedua, perawatan
produk (maintenance of product)
yang
berhubungan
dengan
kemampuan
mereparasi
dan
mengganti dengan cepat produk
yang rusak.
Conformance Quality (Kualitas
yang memenuhi) Berhubungan
dengan apakah produk yang
dihasilkan memenuhi spesifikasi
yang telah ditetapkan atau yang
diharapkan, dengan kata lain
sejauh mana kualitas suatu produk
dapat dicapai. Sebagai contoh,
apakah bola lampu yang hidup
selama 1.000 jam merupakan
ketahanan
yang
sudah
diperkirakan?
Apakah
kemujaraban obat yang ditawarkan
sesuai dengan bunyi iklannya?
Dalam hal ini terdapat tiga faktor
yang mempengaruhi conformance
quality, yaitu usia teknik produk
(technical life of product),
pengaruh produk (impacts of
product),
ketepatan
produk
(accuracy of product).

2.1.4. Teori Pengendalian kualitas
Menurut Ahyari (1990:239),
pengendalian kualitas adalah usaha
preventif
(penjagaan)
dan
dilaksankan sebelum kesalahan
kualitas produk atau jasa tersebut
terjadi, melainkan mengarahkan
agar kesalahan kualitas tersebut
tidak terjadi didalam perusahaan
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yang
bersangkutan.
Dengan
demikian
maka
pengendalian
kualitas ini mengandung dua
macam pengertian utama, yaitu
yang pertama adalah menentukan
standar kualitas untuk masingmasing produk atau jasa dari
perusahaan yang bersangkutan,
sedangkan yang kedua adalah usaha
perusahaan untuk dapat memenuhi
standar kualitas yang telah
ditetapkan tersebut.
2.1.5

chart, diagram pareto, diagram sebab
akibat, scatter diagram, dan diagram
proses.
2.2. Kerangka Konseptual

Teori SQC

Menurut
Prawirosentono
(2007:83) pengendalian kualitas
statistik dikenal sejak tahun 1924
yang dikemukakan oleh Dr. Wolter
Shewhart dari perusahaan Bell
Telephone Laboratories. Pemikiran
METODOLOGI
dari Dr. Shewhart dalam buku yang
PENELITIAN
berjudul Economic Control of
Quality of Manufactured Product
3.1. 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
yang merupakan konsep dasar dari
Penelitian ini dilakukan di
pengendalian kualitas suatu barang
perusahan PT. Anugerah Indofood
diperusahaan manufaktur. Dasarnya
Barokah Makmur yang terletak di Jl.
adalah untuk mengetahui produk
Raya Siliwangi Kawasan Industri
yang dapat diterima (accepted) atau
Indolakto
produk yang ditolak karena rusak.
Desa Pasawahan Cicurug Sukabumi
Tujuannya agar produk yang rusak
pada Bulan Maret sampai Bulan
tidak dijual kepada konsumen, tetapi
Agustus 2020.
harus dimusnahkan.
3.2. 3.2. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode
analisis data secara deskriptif.
Statistik.
Penelitian
deskriptif
adalah
Menurut Heizer dan
penelitian yang dilakukan untuk
Render
mengetahui nilai variabel mandiri,
(2006:263) pengendalian kualitas
baik satu variabel atau lebih
secara statistik dengan menggunakan
(independen)
tanpa
membuat
metode SQC (Statistical Quality
perbandingan,
atau
Control) mempunyai 7 (tujuh) alat
menghubungkan dengan variabel
statistik utama yang dapat digunakan
yang lain (Sugiyono, 2013:13).
sebagai
alat
bantu
untuk
mengendalikan kualitas, antara lain
yaitu, check sheet, histogram, control
2.1.6 Alat Pengendalian
Kualitas
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3.3. Populasi dan Sampel
Populasi
dalam penelitian ini
adalah PT. AIBM yang mengalami
kerusakan/cacat yang tidak diketahui
jumlahnya pada proses produksi,
yaitu produk rusak yang terdata oleh
team produksi maupun oleh team
inspeksi produk yang terlewat dari
pengamatan pada proses inspeksi
yang sampai ketangan konsumen.

Metode pengumpulan data yang
dilakukan adalah: 1. Wawancaras
Merupakan suatu cara untuk
dapat mendapatkan data atau
informasi dengan melakukan
tanya jawab secara langsung
pada orang yang mengetahui
tentang objek yang diteliti.
Dalam
hal
ini
pihak
manajemen/karyawan di PT.
AIBM.

3.4. Data dan Sumber Data

2. Observasi
Merupakan suatu cara untuk
mendapatkan data atau informasi
dengan melakukan pengamatan
langsung di tempat penelitian
dengan mengamati sistem atau cara
kerja, proses produksi dari awal
sampai akhir, dan kegiatan
pengendalian
kualitas.
3.
Dokumentasi
Merupakan suatu cara untuk
mendapatkan
data
dengan
mempelari dokumen-dokumen
perusahaan yang terkait dengan
penelitian.

Data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang
langsung diperoleh dari sumber
data pertama dilokasi penelitian
atau obyek penelitian. Data
primer tersebut diperoleh dengan
melakukan observasi langsung di
PT. AIBM. Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari
wawancara bersama manajer dan
karyawan di PT. AIBM.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang 3.6. 3.6. Teknik Analisis Data
didapat secara tidak langsung
Dalam melakukan pengolahan data
melalui media perantara, misalnya
yang diperoleh, maka digunakan
melalui buku, jurnal, dokumen,
metode Statistical Quality Control
dan lain-lain. Data sekunder
(SQC). Menurut Heizer dan Render
dalam penelitian ini diperoleh dari
(2006:263)
langkahlangkah
membaca buku dan jurnal yang
analisa data sebagai berikut:
berkaitan dengan manajemen
1. Lembar Pengecekan
operasional, data jumlah produk
2. Membuat Histogram
rusak/hari,
data
jumlah
3. Peta Kendali (Control Chart)
produksi/hari, dan dokumen dari
4.Mengidentifikasi
jenis
PT. AIBM.
kerusakan
3.5. Metode Pengumpulan Data
(menggunakan diagram pareto)
Metode pengumpulan data yang
5. Membuat Diagram Sebab Akibat
digunakan dalam penelitian ini
adalah
dengan
melakukan
pengamatan langsung di perusahaan
yang menjadi objek penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.

Hasil Penelitian
Hasil penelitan
ini
penulis sampaikan berdasarkan uji
Statistik quality control (SQC)
sebaagai berikut :
4.1.1. Lembar Pengecekan
Dari data observasi di lapangan
mulai bulan April sampai bulan Juli
2020, dapat dijelaskan bahwa
perusahaan PT. AIBM dapat
memproduksi 178621488 botol
dengan jenis produk Ichi Ocha dan
Fruitamin Cocobit, total kerusakan
pada tabel diatas adalah kerusakan
produk keseluruhan terbanyak pada
proses inspeksi Finish Good. Total
produk kerusakan setelah proses
inspeksi sebanyak 5779 botol dalam
setahun periode Januri-Desember
2019, kerusakan paling banyak
ditemukan Cap posisi sejumlah 3618
botol dan paling sedikit pada Label
posisi
1058
botol.
Untuk
memudahkan dalam melihat jenis
keruskan yang terjadi sesuai dengan
tabel di atas, maka langkah
selanjutnya adalah membuat diagram
histogram, data produk rusak tersebut
disajikan dalam bentuk grafik balok
yang dibagi berdasarkan jenis
kerusakan masing-masing.

4.1.2. Histogram
Setelah membuat lembar
pengecekan (check sheet), langkah
selanjutnya
adalah
membuat
histogram. Histogram berguna
untuk
mempermudah
dalam
membaca atau menjelaskan data
dengan cepat, data tersebut perlu
untuk disajikan dalam bentuk
histogram yang berupa alat
penyajian data secara visual
berbentuk grafik balok yang
memperlihatkan distribusi nilai
yang diperoleh dalam bentuk angka

Gambar 4.1 Histogram Kerusakan
Produk
Dari histogram di atas dapat
dilihat jenis kerusakan yang paling
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sering terjadi terdapat pada Cap
posisi dengan jumlah kerusakan
produk 3618 botol. Kerusakan yang
sering terjadi kedua terdapat pada
jenis No Coding Cap jumlah
kerusakan produk 1103 botol.
Kerusakan yang sering terjadi ketiga
terdapat pada label posisi jumlah
kerusakan 1058 botol.
4.1.3 Peta Kendali (Control Chart)
a.
Menghitung
Persentase
Kerusakan Persentase
kerusakan
produk
digunakan
untuk melihat
persentase
kerusakan produk pada tiap sub-group
(Minggu). Rumus untuk menghitung
persentase kerusakan adalah :
𝑛𝑝

P= ….......
𝑛

Keterangan : np : Jumlah gagal dalam
sub grup n : Jumlah yang
diperiksa dalam sub grup
subgroup : Minggu keBerdasarkan Tabel 4.2,
data
tersebut
diolah
dengan
menggunakan Microsoft Excel 2019
untuk mencari persentase kerusakan
dari setiap subgroup (Minggu).
Berikut ini adalah tabel hasil
pengolahan data.

b. Menghitung batas kendali bawah
(LCL)
(1 − 𝑃)
𝐿𝐶𝐿 = 𝑃 − 3(√)
𝑛

Keterangan : P= Ratarata kerusakan produk
n = Jumlah produksi
Contoh perhitungan batas kendali
bawah (LCL) di minggu 1 adalah
sebagai berikut:
P =
3,24 n
=
2420
436

𝐿𝐶𝐿
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Hasil batas kendali bawah (LCL) di
minggu
1 adalah 2,14

4.1.4.
Mengidentifikasi
Jenis
Kerusakan
(menggunakan
diagram
Tabel 4.5
Jenis Kerusakan
Kerusakan

No
1
2
3

dan

Jenis Kerusakan
Cap Posisi
No Coding
Label Posisi
Total

Jumlah

Jumlah Kerusakan
(Pcs)
3618
1103
1058
5779

Untuk mengetahui masingmasing presentase kerusakan dapat
menggunakan
Rumus:
Presentase
kerusakan
=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ

𝑗𝑒𝑛ⅈ𝑠

𝑘𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛

x
100%
Dari hasil perhitungan
nilai presentase dari setiap subgrup,
nilai garis tengah (CL), nilai batas atas
( UCL), dan nilai batas bawah (LCL)
diketahui, maka selanjutnya dapat
dibuat peta kendali p yang dapat
dilihat pada gambar berikut ini:

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛

Tabel 4.6
Persentase kerusakan

N
o

1
2
3
Total

Jenis
Kerusa
kan
Cap
Posisi
No
Coding
Label
Posisi

Jumlah
Kerusa
kan
(Pcs)

Persent
ase
Kerusa
kan
%

Persent
ase
Kumul
atif %

1103

62,61
62,61% %
81,69
19,09% %

1058
5779

18,31%
100%

3618

100%

Gambar 4.2 Grafik Peta Kendali P
(p-chart)
Berdasarkan hasil perhitungan
data di atas maka dapat digambarkan
dalam diagram
pareto yang
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menunjukkan perbandingan jenis
kerusakan yang terjadi, seperti
gambar berikut:

pendukung
produk.

c.

dalam

Machine

menghasilkan

(Mesin)

yaitu,

mesin dan berbagai peralatan yang
digunakan selama proses produksi.
d.

Method

(Metode)

yaitu,

instruksi dan cara kerja yang harus
Gambar 4.3
Kerusakan
Produksi

Diagram

Pareto

Berdasarkan diagram pareto
di atas menunjukkan jenis kerusakan
terbanyak adalah cap posisi dengan
jumlah kerusakan sebanyak 3618
botol atau 62,61%. Selanjutnya jenis
kerusakan yang sering terjadi kedua
yaitu no coding jumlah kerusakan
1103 botol atau 19,09%. Selanjutnya
kerusakan yang sering terjadi ketiga
yaitu label posisi jumlah kerusakan
1058 botol atau 18,31%.
4.1.5. Mencari Faktor Penyebab
Kerusakan
(dengan
Diagram
Sebab Akibat)
Diagram sebab akibat, yang
juga dikenal sebagai diagram
Ishikawa atau diagram tulang ikan
digunakan
untuk
menganalisis
faktor-faktor yang menjadi penyebab
kerusakan produk. Faktor-faktor
yang mempengaruhi dan menjadi
penyebab kerusakan produk secara
umum adalah:
a.
Man (Manusia) yaitu, tenaga
kerja yang terlibat langsung pada
saat proses produksi.
b.
Materials (Bahan baku)
yaitu, komponen-komponen yang
menjadi
bahan
utama
dan

diikuti tenaga kerja dalam proses
produksi.

Setelah
diketahui
jenis-jenis kerusakan dan
faktorfaktor yang
mempengaruhi
kerusakan produk, maka proses
selanjutnya adalah membuat
diagram sebab akibat. Berikut ini
diagram sebab akibat sesuai dengan
jenis kerusakan masing-masing:

Gambar 4.4
Kerusakan
Produksi

Diagram
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Dari gambar diagram sebab
akibat pada jenis kerusakan cap
posisi ditemukan masalah pada
faktor manusia, tidak ada man
power yang berjaga diarea packing.
Faktor metode juga ditemukan pada
kamera heuft/inspeksi area filiing
sensitivitasnya
menurun
mengakibatkan
botol
dengan
kerusakan cap posisi tidak bisa
terdeteksi/kebuang oleh mesin.
Faktor mesin terdapat botol miring

heuft/inspeksi packing no 2 yang
tidak
bisa
berfungsi/rusak
mengakibatkan botol yang tanpa
kode produksi tidak terbuang tetapi
lolos kegudang produk akhir.

singkronisaasi yang tidak baik antar
starwheel di mesin filiing.

Gambar 4.6 Diagram Pareto Kerusakan
Produksi
diarea capper. Botol miring ini
disebabkan oleh Gambar 4.5
Diagram Pareto Kerusakan
Produksi
Dari gambar diagram sebab
akibat pada jenis kerusakan no
coding ditemukan masalah pada
faktor manusia, tidak ada man
power inspektor yang berjaga diarea
packing, yang kurang fokus team
produksi pada saat botol jatuh diarea
conveyor tidak konsisten untuk
melakukan
pengecekan
kode
produksi. Faktor mesin ditemukan
botol sering macet diarea conveyor
kamera heuft/inspeksi packing,
mengakibatkan botol yang belum di
print kode produksi terlewat oleh
mesin Ink Jet Printer (IJP), kamera

Dari gambar diagram sebab
akibat pada jenis kerusakan label
posisi ditemukan masalah pada
faktor manusia, tidak ada man
power insepektor yang berjaga
diarea packing. Faktor metode
ditemukan pada verifikasi kamera
heuft/inspeksi tidak konsisten. Hal
ini
menyebabkan
tidak
terkontrolnya penurun kesetabilan
di kamera heuft/inspeksi. Faktor
mesin yang paling berpengaruh
terhadap defect/rusak pada label,
dikarenakan mesin leister label atau
pengatur posisi tinggi turununnya
label rusak, dan kamera heuft no 2
dengan kondisi off (rusak).
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4.2. Rekomendasi
perbaikan
kualitas
Setelah
mengetahui
jenis dan penyebab kerusakan pada
produk Teh Ichi Ocha dan Fruitamin
Cocobit, maka disusun suatu usulan
tindakan perbaikan secara umum
dalam upaya meminimalisir jumlah
kerusakan produk yang di produksi
oleh PT. AIBM sebagai tabel berikut:
No

Variabel Masalah
Jenis
Faktor
Penyebab
Kerusakan
Penyebab Masalah
Manusia

1

Cap Posisi

Metode

Mesin
Bahan
Baku

Manusia

2

No
cap

coding Metode

Mesin

Bahan
Baku
Manusia

Metode
3

label posisi
Mesin

Bahan
Baku

Gambar 4.7
Kerusakan
Produksi

Tidak ada man
power inspektor
Sensitivitas
kamera
heuft/Inspeksi
menurun
Issue singkronisasi
griper
-

Perbaikan
Penambahan
man
power inspector
Melakukan verifkasi
dan
adjusment
kamera
Pengecekan
singkronisasi botol
pada awal proses
-

Tidak ada man
power inspektor
Kurang
teliti
dalam
pengembalian
produk
ke jalur
Botol stuck di area
conveyor kamera
heuft
Kamera heuft no 2
mati
-

Penambahan
man
power inspektor

Tidak ada man
power inspektor
Sensitivitas
kamera
heuft/Inspeksi
menurun

Penambahan
man
power inspektor
Melakukan verifkasi
dan
adjusment
kamera

Pengarahan
oleh
team Qc tentang
kualitas
Mengganti sparepart
conveyor
Perbaikan
vendor

oleh

Pergantian
Mesin
leister
settingan Leister
rusak
menjadi angin
Kamera heuft no 2 Perbaikan
oleh
mati
vendor
-

Diagram

Pareto

a. Jenis Kerusakan Cap Posisi
Menambahkan man power untuk
bagian inspektor produk pada saat
produksi diarea packing setelah

kamera inspeksi packing, sebagai
double cek, untuk meminimalisir
produk yang tidak sesuai standar.
Usulan perbaikan pada faktor metode
melakukan
verifikasi
kamera
heuft/inspeksi dan adjustment setting
kamera inspeksi filiing perjam.
Performan kamera inspeksi filiing
akan cenderung menurun yang bisa
disebabkan karena kotornya kamera
inspeksi filiing (terkena cipratan air
pada
botol).
Verifikasi
dan
adjustment setting kamera inspeksi
filiing
ini
berfungsi
untuk
mengontrol sejauh mana penurunan
performa tersebut. Jika hasil
verifikasi tidak bisa meriject botol
yang defect, maka dapat dilakukan
penyesuaian
pada
settingan
parameter pada kamera inspeksi
filling. Namun jika tetap tidak dapat
di setting parameternya maka perlu
dilakukan cleaning terhadap kamera
inspeksi area filiing.
Usulan perbaikan pada mesin ialah
adanya botol miring diarea capper
(pemasangan cap pada botol)
disebabkan
oleh
ketidak
singkronnya antara starwell diarea
mesin filler. Masalah ini dapat di
tanggulangi dengan cara melakukan
singkronisasi setiap sebelum proses
atau pada saat terlihat botol miring
diarea filler. Singkronisasi dapat
dilakukan dengan cara melakukan
adjustment posisi griper antar
starwell atau menganti griper yang
sudah bengkok.
b. Jenis Kerusakan No Coding Cap
Menambahkan man power untuk
bagian inspektor produk pada saat
produksi diarea packing setelah
kamera inspeksi packing, sebagai
double cek. Selanjutnya adalah
untuk faktor ketelitian man power
yang kurang, dilakukan penyegaran
mengenai kualitas oleh team QC 1
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jam sekali, mengenai pengecekan
SIMPULAN DAN SARAN
finish good yang jatuh di area
Berdasarkan hasil analisis dan
conveyor. Perbaikan pada faktor
pengamatan
data
yang
telah
mesin adalah di jalur conveyor
dilakukan dalam penelitian ini, maka
dengan mengganti bagian shaft dan
dapat diambil beberapa kesimpulan
sproket conveyor untuk mencegah
dan saran sebagai berikut:
terjatuhnya botol diarea kamera
insepksi. Kamera inspeksi no 2 off
(mati) service maintance kepihak ke 5.1. Simpulan
3 (vendor pembuat kamera heuft/
1. Berdasarkan hasil peta kendali p
inspeksi).
(pchart) bahwa kualitas produk
c. Jenis Kerusakan Label Posisi
Menambahkan man power untuk
bagian inspektor produk pada saat
produksi diarea packing setelah
kamera inspeksi packing, sebagai
double cek. Untuk usulan perbaikan
pada faktor metode verifikasi
kamera
heuft/inspeksi
dan
adjustment setting kamera inspeksi
perjam. Performan kamera inspeksi
akan cenderung menurun yang bisa
disebabkan karena kotornya kamera
inspeksi (terkena cipratan air
dibotol). Verifikasi dan adjustment
setting kamera inspeksi ini
berfungsi untuk mengontrol sejauh
mana penurunan performa tersebut.
Jika hasil verifikasi tidak bisa riject
botol yang defect, maka dapat
dilakukan penyesuaian pada setting
parameter pada kamera inspeksi.
Namun jika tetap tidak dapat di
setting parameternya maka perlu
dilakukan
cleaning
terhadap
kamera inspeksi. Faktor mesin
Leister yang sering rusak ada
pergantian settingan sparepart
untuk mesin Leister berganti dari
mesin Leister dengan Nozzle udara
yang di setting dengan tekanan.
Kamera inspeksi no 2 off (mati)
service maintance kepihak ke 3
(vendor
pembuat
kamera
heuft/inspeksi).

masih berada diluar batas kendali
seharusnya, hal ini dapat dilihat pada
grafik
peta
kendali
yang
menunjukkan masih banyak titik-titik
yang berada diluar batas kendali dan
titik tersebut berfluktiasi sangat
tinggi dan tidak beraturan. Fenomena
ini merupakan indikasi bahwa proses
berada dalam keadaan tidak
terkendali atau masih mengalami
penyimpangan.
2.Berdasarkan histogram yang
dibuat, tingkat kerusakan yang
paling tinggi adalah cap posisi
dengan jumlah kerusakan 3618
botol. Tingkat kerusakan tertinggi
kedua adalah no codding cap
sebanyak 1103 botol dan tingkat
kerusakan terakhir label posisi
sebanyak 1058 botol, kerusakan
tersebut selama tahun 2019 dari
total produksi 178.621.488 botol.
Sedangkan total kerusakan adalah
5.779 botol dari total produksi
178.621.488 selama tahun 2019.
3.Dari analisis diagram sebab akibat
dapat diketahui faktor-faktor yang
menyebabkan kerusakan pada
produk di perusahaan PT. AIBM
adalah tenaga kerja yang kurang
untuk ditempatkan di area inspeksi
packing, metode masih tidak
konsisten
untuk
melakukan
pengecekan
pada
kamera
heuft/insepksi jika mengalami
penurunan sensitivitas, dan mesin
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harus
melakukan
pergantian
Sprarepart secara berkala.
5.2. Saran
Berdasarkan
permasalahan
yang terjadi pada perusahaan PT.
Anugerah Indofood Barokah
Makmur
penulis memberikan
usulan, antara lain:
1.
Perusahaan sebaiknya lebih
meningkatkan metode pengendalian
Statistik Quality Control produk
akhir, dengan cara mengatasi faktorfaktor penyebab kerusakan yang
timbul pada saat produksi agar
tingkat kerusakan minimal dan
persentase produk yang rusak tidak
melewati batas Upper Control Limit.
(UCL).
2.
Sebaiknya
perusahaan
melakukan penambahan sumber
daya manusia (tenaga kerja) untuk
bagian inspektor pada saat proses,
agar meminimalisir jika ada
kerusakan pada produk bisa
ditemukan terlebih dahulu.
3.
Perusahaan
sebaiknya
membuat jadwal yang jelas untuk
pergantian sparepart pada mesin,
agar proses produksi bisa
berjalan dengan lancar, efektif dan
efisien
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ABSTRAK
Nilai perusahaan sangat penting karena dapat menggambarkan kinerja perusahaan
yang nantinya akan mempengaruhi investor terhadap perusahaan sehingga dapat
membantu pengambilan keputusan keuangan dalam menginvestasikan dananya
pada perusahaan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui
faktor apa saja yang mempengaruhi nilai perusahaan. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis regresi berganda. Pemilihan sampel dilakukan dengan
cara purposive sampling Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa
terdapat dua variabel yaitu kebijakan utang dan profitabilitas yang berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dua variabel lainnya
yaitu kebijakan dividen dan ukuran perusahaan menunjukkan berpengaruh negatif
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa
secara bersama-sama Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang , Profitabilitas, dan
Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Kemampuanprediksi
dari kelima variable tersebut terhadap Nilai Perusahaan sebesar 96,9%
sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square sebesar 96,9%,
sedangkan sisanya 3,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam
model penelitian.
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Masalah
Perusahaan adalah setiap bentuk
badan usaha dan merupakan tempat
berkumpulnya tenaga kerja, modal,
sumber
daya
alam,
dan
kewirausahaan yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan atau laba
yang sebesarbesarnya. Ketika laba
meningkat, nilai perusahaan akan
naik dan kenaikan tersebut diikuti
oleh naiknya harga saham. Dengan
naiknya harga saham perusahaan
berarti
meningkatnya
nilai
perusahaan itu sendiri (market value
of the firm). Nilai perusahaan yang
semakin meningkat mengindikasikan
kemakmuran pemegang saham juga
semakin meningkat. Nilai perusahaan
menggambarkan seberapa baik atau
buruk
manajemen
mengelola
kekayaannya, hal ini juga bisa dilihat
dari pengukuran kinerja keuangan
yangdiperoleh.
Karena
pentingnya
nilai
perusahaan banyak penelitian yang
telah dilakukan mengenai faktor yang
mempengaruhi nilai perusahaan,
diantaranya
adalah
pengaruh
kebijakan dividen, kebijakan utang,
Profitabilitas dan ukuran perusahaan
terhadap nilai perusahaan.
Menurut
Harmono
(2014:12) kebijakan dividen adalah
presentase laba yang dibayarkan
kepada para pemegang saham dalam
bentuk dividen tunai, penjagaan
stabilitas dividen dari waktu ke
waktu, pembagian dividen saham,
dan pembelian kembali saham. Rasio
pembayaran dividen (dividen pay out
ratio), ikut menentukan besarnya
jumlah laba yangditahan perusahaan
harus dievaluasi dalam kerangka

tujuan pemaksimalan kekayaan para
pemegang saham.
Kebijakan utang sangat
sensitif terhadap perubahan nilai
perusahaan. Semakin tinggi proporsi
utang makasemakin tinggi harga
saham, namun pada titik tertentu
peningkatan utang akan menurunkan
nilai perusahaan karenamanfaat yang
diperoleh dari penggunaan utang
lebih kecil dari pada biaya yang
ditimbulkannya.
Menurut Sartono (2010:122)
Profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total
aset maupun modal sendiri. Para
investor menanamkan saham pada
perusahaan
adalah
untuk
mendapatkan return. Semakin tinggi
kemampuan perusahaan memperoleh
laba, maka semakin besar return yang
diharapkan
investor,
sehingga
menjadikannilai perusahaan menjadi
lebih baik.
Ukuran perusahaan dianggap
mampu
memengaruhi
nilai
perusahaan. Ukuran perusahaan
dapat terlihat dari total aset yang
dimiliki oleh satu perusahaan.
Ukuran perusahaan yang besar
mencerminkan bahwa perusahaan
tersebut
sedang
mengalami
perkembangan dan pertumbuhan
yang baik sehingga meningkatkan
nilai dari suatu perusahaan.
Berdasarkan latar belakang
masalah diatas, maka peneliti
mengambil
judul
Pengaruh
Kebijakan Dividen, Kebijakan
Utang,
Profitabilitas,
Ukuran
Perusahaan
Terhadap
Nilai
Perusahaan (Studi Empiris Pada
Perusahaan Manufaktur Sektor
Industri Barang Konsumsi Makanan
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dan Minuman Yang Terdaftar di BEI
Tahun 2016-2018 ).
1.2.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut
:
1.
Apakah
kebijakan
dividen
berpengaruh
terhadap nilai perusahaan
manufaktur makanan dan
minuman yang terdaftar di
BEI ?
2.

3.

4.

5.

1.3.

Apakah kebijakan utang
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan
manufaktur
makanan dan minuman yang
terdaftardi BEI ?
Apakah
profitabilitas
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan
manufaktur
makanan dan minuman yang
terdaftar di BEI ?
Apakah ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan
manufaktur
makanan dan minuman yang
terdaftar di BEI ?
Apakah secara simultan
kebijakan
dividen,
kebijakan
utang, profitabilitas, dan
ukurang
perusahaan
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan
manufaktur
makanan dan minuman yang
terdaftar di BEI ?
Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah
diatas maka penelitian ini mempunyai
beberapa tujuan, yang dapat penulis
sampaikan sebagai berikut :
1.
Untuk mengetahui pengaruh
kebijakan dividen terhadap
nilai perusahaan manufaktur

2.

3.

4.

5.

makanan dan minuman yang
terdaftar di BEI .
Untuk mengetahui pengaruh
kebijakan utang terhadap
nilai perusahaan manufaktur
makanan dan minuman yang
terdaftar di BEI .
Untuk mengetahui pengaruh
profitabilitas terhadap nilai
perusahaan
manufaktur
makanan dan minuman yang
terdaftar di BEI .
Untuk mengetahui pengaruh
ukuran perusahaan terhadap
nilai perusahaan manufaktur
makanan dan minuman yang
terdaftar di BEI .
Untuk mengetahui apakah
secara simultan kebijakan
dividen, kebijakan utang,
profitabilitas, dan ukuran
perusahaan
berpengaruh
terhadap nilai perusahaan
manufaktur makanan dan
minuman yang terdaftar di
BEI .

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Signalling Theory
Signalling
theory
menekankan kepada pentingnya
informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap keputusan
investasi pihak di luar perusahaan.
Informasi merupakan unsur penting
bagi investor dan pelaku bisnis
karena informasi pada hakekatnya
menyajikan keterangan, catatan atau
gambaran baik untuk keadaan masa
lalu, saat ini maupun keadaan masa
yang akan datang bagi kelangsungan
hidup suatu perusahaan dan
bagaimana
pasaran
efeknya.
Informasi yang lengkap, relevan,
akurat dan tepat waktu sangat
diperlukan oleh investor di pasar
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modal sebagai alat analisis untuk
mengambil keputusan investasi.

tingkat harga saham tersebut (Abidin
et al, 2014: 96) .

Salah satu jenis informasi
yang dikeluarkan oleh perusahaan
yang dapat menjadi signal bagi
pihak diluar perusahaan, terutama
bagi pihak investor adalah laporan
tahunan.
Informasi
yang
diungkapkan dalam laporan tahunan
dapat berupa informasi akuntansi
yaitu informasi yang berkaitan
dengan laporan keuangan dan
informasi non-akuntansi yaitu
informasi yang tidak berkaitan
dengan laporan keuangan .

2.1.3 Profitabilitas

2.1.2 Kebijakan Dividen
Ketika sebuah
perusahaan
memperoleh laba bersih dan tingkat
cash flow pada suatu periode
tertentu,
manajemen
akan
dihadapkan
pada
keputusan
pemanfaatan laba tersebut. Dua
alternatif penggunaan utama laba
adalah dibagikan sebagai dividen
atau ditahan sebagai laba ditahan
(retained earning). Keputusan inilah
yang dikenal sebagai kebijakan
dividen yaitu menentukan seberapa
besar proporsi laba yang akan
dibagikan sebagai dividen.
Kebijakan dividen menentukan
berapabanyak keuntungan yang akan
diperoleh pemegang saham ini akan
menentukan kesejahteraan pemegang
saham yangmerupakan tujuan utama
perusahaan. Dividen dengan nilai
besar yang dibagikan kepada
pemegang saham, maka kinerja
emitenatau
perusahaan
akan
dianggap semakin baik pula dan pada
akhirnya perusahaan yang memiliki
kinerja manajerial yang baik
dianggap menguntungkan dan akan
meningkatkan penilaian terhadap
perusahaan tersebut, tercermin dari

Menurut Agus Sartono (2012:
122),
profitabilitas
adalah
kemampuan perusahaan memperoleh
laba dalam hubungannya dengan
penjualan, total aktiva maupun modal
sendiri. Menurut Reeve et al yang
dialihbahasakan oleh Damayanti
Dian (2013: 331), yang dimaksud
rasio
profitabilitas
adalah
kemampuan
perusahaan
untuk
menghasilkan laba. Kemampuan
dalam menghasilkan laba tergantung
pada efektivitas dan efisiensi dari
kegiatan operasinya dan sumber daya
yang tersedia. Sedangkan menurut
Brigham dan Houston (2010:146)
definisi
profitabilitas
adalah
sekelompok rasio yang menunjukkan
kombinasi dari pengaruh likuiditas,
manajemen aset, dan utang pada hasil
operasi. Menurut Hery (2015:192) ,
Rasio Profitabilitas merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba dari aktivitas
normal bisnisnya. Perusahaan adalah
sebuah organisasi yang beroperasi
dengan
tujuan
menghasilkan
keuntungan dengan cara menjual
produk (barang/jasa) kepada para
pelanggannya. Tujuan operasional
dari sebagian besar perusahaan adalah
untuk memaksimalisasi profit , baik
profit jangka pendek maupun profit
jangka panjang. Manajemen dituntut
untuk meningkatkan kesejahteraan
karyawan. Ini semua hanya dapat
terjadi
apabila
perusahaan
memperoleh laba dalam aktivitas
bisnisnya.
Rasio profitabilitas merupakan
rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan
dalam
mencari
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keuntungan.
Rasio
ini
juga
memberikan
ukuran
tingkat
efektivitas
manajemen
suatu
perusahaan dan hasil pengukuran
tersebut dapat dijadikan alat evaluasi
kinerja manajemen. Adapun tujuan
dan manfaat rasio profitabilitas bagi
pihak pemilik usaha atau manajemen
maupunpihak diluar perusahaan yang
memiliki hubungan atau kepentingan
dengan
perusahaan
(Kasmir,
2015:197) :
1.
Untuk mengukur atau
menghitung laba yang
diperoleh
perusahaan
dalamsatu periode tertentu.
2.
Untuk menilai posisi laba
perusahaan
tahun
sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3.
Untuk
menilai
perkembangan laba dari
waktu ke waktu.
4.
Untuk menilai besarnya
laba bersih sesudah pajak
dengan modal sendiri.
5.
Untuk
mengukur
produktivitas seluruh dana
perusahaan yang digunakan
baik
modal
pinjaman
maupun modal sendiri.
6.
Untuk
mengukur
produktivitas dari seluruh
dana perusahaan yang
digunakan baik modal
sendiri .
7.
Dan untuk tujuan lainnya.
2.1.4. Kebijakan Utang
Utang merupakan salah satu
sumber pembiayaan eksternal atau
modal yang berasal dari kreditur yang
digunakan oleh perusahaan untuk
membiayai kebutuhan dananya .
semakin tinggi tingkat utang , maka
bisa menyebabkan pengembalian bagi
para pemegang saham jadi tidak pasti.
Menurut Fahmi (2013:160) hutang

adalah kewajiban (liabilities). Maka
liabilities atau hutang merupakan
kewajiban yang dimiliki oleh pihak
perusahaan yang bersumber dari dana
eksternal baik yang berasal dari
sumber pinjaman perbankan, leasing,
penjualan obligasi dan sejenisnya.
Karena itu suatu kewajiban adalah
mewajibkan
bagi
perusahaan
melaksanakan kewajiban tersebut dan
jika kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan secara tepatwaktu akan
memungkinkan
bagi
suatu
perusahaan menerima sanksi atau
akibat. Sanksi dan akibat yang
diperoleh
tersebut
berbentuk
pemindahan kepemilikan asset pada
suatu saat.
utang menunjukan sumber
modal yang berasal dari kreditur.
Dalam jangka waktu tertentu pihak
perusahaan wajib membayar kembali
atau wajib memenuhi tagihan yang
berasal dari pihak luar tersebut.
Pemenuhan kewajiban ini dapat
berupa
pembayaran
uang,
penyerahan barang atau jasa kepada
pihak yang telah memberikan
pinjaman kepada perusahaan.
Kebijakan utang perusahaan
merupakan kebijakan yang diambil
oleh pihak manajemen dalam rangka
memperoleh sumber pendanaa dari
pihak ketiga untuk membiayai
aktivitas operasional perusahaan.
Menurut
Harmono
(2011:137)
keputusan
pendanaan
oleh
manajemen akan berpengaruh pada
penelitian perusahaan yang terfleksi
pada harga saham. Oleh karena itu,
salah satu tugas manajemen keuangan
adalah
menentukan
kebijakan
pendanaan
yang
dapat
memaksimalkan harga saham yang
merupakan cerminan dari suatu nilai
perusahaan.
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2.1.5 Ukuran Perusahaan
Dalam skala usaha terdapat
berbagai ukuran perusahaan yang
berbeda, dari perusahaan kecil sampai
dengan perusahaan besar perbedaan
tersebut tergantung pada investasi
yang ditanamkan. Apapun ukuran
perusahaannya tujuan yang ingin
dicapai tetap sama yaitu suatu
perusahaan didirikan adalah untuk
menghasilkan laba bagipemiliknya.
Menurut Riyanto (2013:313),
ukuran perusahaan adalah sebagai
berikut: “Ukuran perusahaan adalah
besar kecilnya perusahaan dilihat
dari besarnya nilai equity, nilai
penjualan atau nilai aktiva”.
Ukuran atau size suatu
perusahaan
dapat
ditunjukkan
dengan menggunakan total aset,
total penjualan bersih, rata-rata
tingkat penjualan, dan rata-rata total
aset. Semakin besar total aset
perusahaan maka semakin besar
ukuran suatu perusahaan. Semakin
banyak penjualan maka semakin
banyak juga perputaran uang dalam
perusahaan. Dan semakin besar total
aset maka semakin besar modal yang
akan ditanam perusahaan. Sehingga
dapat dikatakan bahwa ukuran
perusahaan merupakan besarnya
aset kekayaan yang dimiliki oleh
perusahaan
(Meidiawati
dan
Mildawati, 2016:4).
Dalam pengukuran ukuran
perusahaandapat ditentukan dengan
berbagai nilai seperti total aktiva,
penjualan, modal, laba dan yang
lainnya, nilai tersebut dapat
menentukan
besar
kecilnya
perusahaan. Berkembangnya suatu
perusahaan dari perusahaan kecil
hingga menjadi besar tidaklepas dari
peran manajer perusahaan dalam
mengelola sumber daya pemilik

perusahaan
2011:15).

(Hariyani

et

al.

2.1.6 Nilai Perusahaan
Perusahaan
adalah
suatu
organisasi yang mengkombinasikan
dan mengorganisasikan berbagai
sumber daya dengan tujuan untuk
memproduksi barang atau jasa untuk
dijual (Hermuningsih, 2013: 131).
Tujuan utama perusahaan adalah
memaksimalkan keuntungan atau
kekayaan, terutama bagi para
pemegang
sahamnya, terwujud
berupa upaya peningkatan atau
memaksimalkan nilai pasar atas
harga saham perusahaan yang
bersangkutan. Tujuan ini bersifat
garis besar, karena pada praktiknya
tujuan itu senantiasa dipengaruhi oleh
keputusan-keputusan
dibidang
keuangan (Tika, 2012:124). Nilai
Perusahaan merupakan presepsi
investor terhadap perusahaan yang
sering dikaitkan dengan harga saham.
Nilai perusahaan yang tinggi menjadi
keinginan para pemilik perusahaan,
sebab dengan nilai yang tinggi
menunjukkan kemakmuran para
pemegang saham juga tinggi
(Hermastuti,
2014:3).
Nilai
merupakan sesuatu yang diinginkan
apabila nilai bersifat positif dalam arti
menguntungkan atau menyenangkan
dan memudahkan
pihak yang
memperolehnya untuk memenuhi
kepentingan-kepentingannya
yang
berkaitan dengan nilai tersebut.
2.2 Kerangka Pemikiran
Dibawah ini adalah gambaran
kerangka pemikiran yang digunakan
dalam penelitian ini.
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para pemegang saham. Kebijakan
utang yang dikelola dengan baik
dapat Dengan teori tersebut diatas ,
maka dapat dirumuskan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
H2 : Kebijakan Utang berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan.
2.3 Hipotesis
2.3.1. Pengaruh
Kebijakan
Dividen Terhadap Nilai
Perusahaan
kebijakan dividen sering
dianggap sebagai sinyal bagi investor
dalam menilai baik buruknya kinerja
suatu perusahaan serta menjadi
sumber pendapatan bagi investor.
Banyaknya
investor
yang
berinvestasi diperusahaan tersebut
dapat menyebabkan meningkatnya
harga saham sehingga dengan
meningkatnya harga saham akan
meningkatkan nilai perusahaan itu
sendiri. Jadi kebijakan dividen yang
ditetapkan oleh perusahaan dapat
mempengaruhi nilai perusahaan.
Dengan mencermati uraian tersebut,
maka dapat dirumuskan hipotesa
pertama.
H1
:
Kebijakan
Dividen
berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan
2.3.2. Pengaruh Kebijakan Utang
Terhadap Nilai Perusahaan
Dalam meningkatkan keuntungan,
maka investor memerlukan kebijakan
utang, karena kebijakan utang
merupakan kebijkan perusahaan
tentang seberapa jauh perusahaan
menggunakan pendanaan utang .
namun rasio hutang yang tinggi akan
meningkatkan ancaman kebangkrutan
untuk menjadi lebih berhati-hati dan
tidak menghambur-hamburkan uang

2.3.3. Pengaruh
Profitabilitas
Terhadap Nilai Perusahaan
Profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba.
Profitabilitas
yang
tinggi
mencerminkan
kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan
laba yang tinggi bagi pemegang
saham. Semakin besar laba yang
diperoleh semakin besar pula
kemampuan
perusahaan
untuk
membayarkan dividennya, yang
berdampak pada kenaikan nilai
perusahaan dan semakin baik
pertumbuhan profitabilitas suatu
perusahaan
maka
prospek
perusahaan dimasa depan dinilai
semakin baik juga dimata investor,
yang nantinya akan menarik minat
investor
untuk
menanamkan
modalnya diperusahaan. Dengan
kajian teoritis tersebut, maka dapat
dirumuskan dalam penelitian ini
adalahsebagai berikut :
H3 : Profitabilitas berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan.
2.3.4. Pengaruh
Ukuran
Perusahaan Terhadap Nilai
Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan salah
satu indikasi mengukur kinerja suatu
perusahaan. Ukuran perusahaan yang
besar dapat mencerminkan komitmen
yang tinggi untuk terus memperbaiki
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kinerjanya, sehingga pasar akan
bersedia membayar lebih mahal untuk
mendapatkan
sahamnya
karena
percaya
akan
mendapatkan
pengembalian yang menguntungkan
dariperusahaan tersebut. Berdasarkan
kajian teori diatas maka hipotesis
dalam penelitian ini adalah :
H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh
positifterhadap nilai perusahaan.
2.3.5. Pengaruh Secara Simultan
Kebijakan
Dividen,
Kebijakan
Utang,
Profitabilitas,
Ukuran
Perusahaan Terhadap Nilai
Perusahaan
H5 : Secara Simultan Kebijakan
Dividen,
Kebijakan
Utang,
Profitabilitas, Ukuran Perusahaan
terhadap NilaiPerusahaan.

METODOLOGI
PENELITIAN
3.1.

Tempat dan Waktu
Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada
bulan Maret 2019 sampai dengan Juli
2019. Penelitian ini dilakukan pada
perusahaan manufaktur makanan dan
minuman yang tercatat di BEI (Bursa
Efek Indonesia) tahun2016-2018.
3.2. Jenis Penelitian
Metode
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian asosiatif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui
pengaruh
ataupun
hubungan antara dua variabel atau
lebih. Terdapat 3 (tiga) hubungan
dalam penelitian asosiatif yaitu
hubungan
kausal
atau
sebab

akibat,hubungan
simetris
dan
hubungan resiprokal atau timbal balik
(Sugiyono, 2015:36) Penggunaan
metode ini digunakan sesuai dengan
maksud dan tujuan penelitian yaitu
untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh
Kebijakan
dividen,
Kebijakan Utang, Profitabilitas,
Ukuran Perusahaan terhadap nilai
perusahaan.

3.3. Populasi dan Sampel
Penelitian
3.3.1. Populasi
Populasi menurut Sugiyono
(2014:80) adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas: objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.
Dalam penelitian ini yang
menjadi populasi adalah perusahaan
manufaktur makanan dan minuman
yang terdaftar di BEI periode tahun
2016-2018.
3.3.2 Sampel
Sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut
menurut sugiyono (2016:81) . Bila
populasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang
ada populasi , misalnya karena
keterbatasan dana, tenaga dan waktu,
maka peneliti menggunakan sampel
yang diambil dari populasi tersebut.
Metode pengambilan sampel
yang digunakan metode purposive
sampling. Yaitu: “purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan
tertentu”.
Dalam

penelitian
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diambil sebagai sampel adalah
perusahaan manufactur sub sektor
makanan dan minuman yang tercatat
dalam BEI (Bursa Efek Indonesia)
Periode tahun 2016-2018.
Adapun beberapa ketentuan
atau kriteria yang digunakan dalam
penelitian sampel diantaranya , yaitu :
1.

2.

3.

4.

Perusahaan mempunyai data
yang dibutuhkan secara
lengkap.
Perusahaan
menerbitkan
laporan
keuangan
dan
laporan
tahunan berturut-turut dari
tahun 2016 sampai dengan
tahun 2018.
Perusahaan
membagikan
dividen berturut-turut dari
tahun 2016 sampai dengan
tahun 2018.
Perusahaan yang tidak
mengalami kerugian selama
tahun pengamatan (tahun
2016-2018).
Menyediakan data yang
lengkap sesuai dengan
kebutuhan penelitian.

3.5. Teknis Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan
untuk menjawab rumusan masalah
maupunhipotesis penelitian yang telah
dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda
guna mengetahui sejauh mana
pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikatnya. Guna menguji
pengaruh beberapa variabel bebas yang
diteliti dengan variabel terikat dapat
digunakan model matematika dibawah
ini :
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +
β4X4 + e
Keterangan :
Y
X1
X2
X3
X4
α
β1, β2, β3
Koefisien Regresi
e

: Nilai Perusahaan
: Kebijakan Dividen
: Kebijakan Utang
: Profitabilitas
: Ukuran Perusahaan
: Konstanta
:
: eror

HASIL DAN PEMBAHASAN
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 profitabilitas,
ukuran perusahaan, kebijakan dividen,
keputusan investasi, kebijakan utang
dan nilai perusahaan yang diperoleh
dari laporan keuangan tahunan dipusat
informasi
pasar
modal
(www.idx.co.id).

4.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian secara terperinci
penulis sampaikan dibawah ini
meliputi hasil Analisis statistik
deskriptif, uji asumsi klasik, yang
meliputi
uji
normalitas,
uji
multikolinearitas,
uji
heteroskedastisitas,
dan
uji
autokorelasi, uji hipotesis yg meliputi
uji F (uji simultan), koefisien
determinasi (R2), dan uji t (uji parsial)
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif
dipergunakan untuk memberikan
deskriptif tentang data setiap
variabel-variabel penelitian di dalam
penelitian ini. Data yang dilihat
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adalah jumlah data, nilai minimum,
nilai maksimum, nilai rata-rata
(mean) dan standar deviasi.
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

1. Kebijakan Dividen (DPR)
Berdasarkan pada tabel tersebut,
Kebijakan
Dividen
(DPR)
memiliki nilai rata-rata 0,3946
dengan standar deviasi 0,25758 .
Adapun nilai minimum dari
Kebijakan Dividen (DPR) adalah
sebesar 0,01 . Nilai minimum
Kebijakan Dividen (DPR) dicapai
oleh PT. Ultrajaya Milk Industry
and Trading Company Tbk,
sedangkan nilai maksimum dari
Kebijakan Dividen (DPR) adalah
sebesar 0,94 , nilai maksimum
Kebijakan Dividen (DPR) dicapai
oleh PT. Multi Bintang Indonesia
Tbk.
2. Kebijakan Utang (DER)
Berdasarkan pada tabel tersebut,
Kebijakan Utang (DER) memiliki
nilai rata- rata 0,7713 dengan
standar deviasi 0,45614. Adapun
nilai minimum dari Kebijakan
Utang (DER) adalah sebesar 0,15.
Nilai minimum Kebijakan Utang
(DER) dicapai oleh PT. Delta
Djakarta Tbk, sedangkan nilai
maksimum dari Kebijakan Utang
(DER) adalah sebesar 1,77 , nilai
maksimum Kebijakan Utang
(DER) dicapai oleh PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk.
3. Profitabilitas (ROE)
Berdasarkan pada tabel tersebut,
profitabilitas memiliki nilai rata-

rata 0,2812 dengan standar deviasi
0,34755. Adapun nilai minimum
dari profitabilitas (ROE) adalah
sebesar 0,04. Nilai minimum
profitabilitas (ROE) dicapai oleh
PT. Nippon Indosari Corporindo
Tbk , sedangkan nilai maksimum
dari profitabilitas (ROE) adalah
sebesar 1,24, nilai maksimum
profitabilitas dicapai oleh PT.
Multi Bintang Indonesia Tbk.

4. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Berdasarkan pada tabel tersebut,
Ukuran
Perusahaan
(SIZE)
memiliki nilai rata-rata 14,5817
dengan standar deviasi 1,59878 .
Adapun nilai minimum dari
Ukuran Perusahaan (SIZE) adalah
sebesar 13,25. Nilai minimum
Ukuran Perusahaan (SIZE) dicapai
oleh PT. Sekar Laut Tbk ,
sedangkan nilai maksimum dari
Ukuran Perusahaan (SIZE) adalah
sebesar 18,39 , nilai maksimum
Ukuran Perusahaan (SIZE) dicapai
oleh PT. Indofood Sukses Makmur
Tbk.
5. Nilai Perusahaan (PBV)
Berdasarkan
pada
tabel
tersebut, Nilai Perusahaan
(PBV) memiliki nilai rata-rata
6,6875
dengan
standar
deviasi 8,69994. Adapun nilai
minimum
dari
Nilai
Perusahaan (PBV) adalah
sebesar 0,70. Nilai minimum
Nilai Perusahaan (PBV)
dicapai oleh PT. Sekar Laut
Tbk
, sedangkan nilai
maksimum
dari
Nilai
Perusahaan (PBV) adalah
sebesar
30,20
, nilai
maksimum Nilai Perusahaan
(PBV) dicapai oleh PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk.
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4.1.2. Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian regresi
linier berganda terhadap hipotesis
penelitian, maka terlebih dahulu perlu
dilakukan suatu pengkajian untuk
mengetahui ada tidaknya pelanggaran

Berdasarkan uji multikolinieritas
pada tabel, hasil perhitungan
menunjukkan bahwa semua variabel
independen
mempunyai
nilai
Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10,
sehingga dapat disimpulkan bahwa
model regresi pada penelitian ini tidak
terjadi multikolinieritas dan model
regresi
layak digunakan.
Uji
selanjutnya yaitu Uji Autokorelasi,
seperti terlihat pada tabel.
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi

Model
1

terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil
pengujian hipotesis yang baik adalah
pengujian yang tidak melanggar
asumsiasumsi
klasik
yang
mendasari model regresi
linier
berganda. Asumsi-asumsi klasik
dalam penelitian ini meliputi (1) uji
normalitas, (2) uji multikolinearitas,
(3) uji autokorelasi, dan (4) uji
heteroskedastisitas. Hasilnya penulis
sampaikan dibawah ini .
Gambar 4.1 Uji Normalitas
Pada grafik histogram di atas
terlihat bahwa variabel berdistribusi
normal. Hal ini ditunjukkan oleh
gambar histogram tidak miring ke
kanan maupun ke kiri sehingga model
regresi layak digunakan.

Durbin-Watson
1,996a

Model Summaryb
a. Predictors:
(Constant), SIZE, DER,
DPR, ROE
b. Dependent Variable: PBV

Dari tabel di atas dapat
diketahui bahwa nilai DW sebesar
1,996. Berdasarkan kategori yang
telah ada , nilai DW termasuk dalam
range 1,65 < (1,996) < 2,35 maka
dapat disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi positif atau negatif
berdasarkan tabel Durbin Waston .
Hal ini berarti tidak terjadi
autokorelasi, sehingga model regresi
layak digunakan.
Uji
selanjutnya
yaitu
Uji
Heterokedastisitas, seperti terlihat
pada gambar.

Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas
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Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas

Tabel
4.5.
Koefisien
Determinasizfcggcffvbvbg

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.

Dari table di atas diketahui bahwa
hasil uji Adjusted R Square pada
penelitian ini diperoleh nilai sebesar
0,969 atau sebesar 96,9%. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai perusahaan
dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran
perusahaan,
kebijakan
dividen,
keputusan investasi, dan kebijakan
utang sebesar 96,9%, sedangkan
sisanya 3,1% dipengaruhi oleh faktor
lain
yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Tabel 4.6. Hasil Uji t

4.1.2. Uji Hipotesis
Uji ini bertujuan untuk
menjawabrumusan masalah sekaligus
dugaan sementara atas jawaban
rumusan masalah tersebut yang
tertuang dalam hipotesis. Beberapa
hal yang termasuk dalam uji hipotesis
ini antara lain persamaan regresi , uji
F (uji simultan) , koefisien
determinasi (R2), dan uji t (uji
parsial).

Maka dapat diambil
sebagai berikut :
1.

Tabel 4.4. Uji F

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa
tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih
kecil dari taraf yang ditentukan
sebesar 0,05 mengindikasikan bahwa
Kebijakan
Dividen,
Keputusan
Investasi, dan Kebijakan Utang ,
Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,
secara simultan atau bersama-sama
berpengaruh
terhadap
Nilai
Perusahaan.

2.

kesimpulan

H1
menyatakan
DPR
berpengaruhpositif signifikan
terhadap PBV. Berdasarkan
tabel di atas diperoleh
nilai
Unstandardized
Beta Coefficients sebesar
2,431 serta diketahui bahwa
Kebijakan Dividen (DPR)
memiliki tingkat signifikansi
sebesar 0,219 lebih besar
daripada taraf signifikansi
(0,05), maka H1 ditolak,
sehingga dapat disimpulkan
bahwa
secara
parsial
Kebijakan Dividen (DPR)
tidak berpengaruh terhadap
Nilai Perusahaan (PBV).
H2
menyatakan
DER
berpengaruhpositif signifikan
terhadap PBV. Berdasarkan
tabel di atas diperoleh
nilai
Unstandardized
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3.

4.

Beta Coefficients sebesar
2,628, serta diketahui bahwa
Kebijakan Utang (DER)
memiliki tingkat signifikansi
sebesar 0,009 lebih besar
daripada taraf signifikansi
(0,05), maka H2 diterima,
sehingga dapat disimpulkan
bahwa
secara
parsial
Kebijakan
Utang (DER)
berpengaruh positif terhadap
Nilai Perusahaan (PBV).
H3
menyatakan
ROE
berpengaruhpositif signifikan
terhadap PBV. Berdasarkan
tabel di atas diperoleh
nilai
Unstandardized
Beta Coefficients sebesar
21,143 serta memiliki tingkat
signifikansi sebesar 0,000
nilai Profitabilitas (ROE)
yang lebih kecil daripada
taraf signifikansi (0,05), maka
H3 diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara.
parsial Profitabilitas (ROE)
berpengaruh positif
signifikan terhadap nilai
perusahaan (PBV). Hal ini
berarti semakin
meningkatnya ROE akan
meningkatkan PBV,
demikian juga sebaliknya.
H4
menyatakan
SIZE
berpengaruh
positif
signifikan terhadap PBV.
Berdasarkan tabel di atas
diperoleh
nilai
Unstandardized
Beta Coefficients sebesar 0,044 sertadiketahui bahwa
Ukuran Perusahaan (SIZE)
memiliki
tingkat
signifikansi sebesar 0,836
lebih besar daripada taraf
signifikansi (0,05), maka
H4 ditolak, sehingga dapat

disimpulkan bahwa secara
parsial Ukuran Perusahaan
(SIZE) tidak berpengaruh
terhadap Nilai Perusahaan
(PBV).
4.1 Pembahasan
Tujuan utama perusahaan
adalah memaksimalkan keuntungan
atau kekayaan, terutama bagi para
pemegang sahamnya yang dapat
dipengaruhi oleh kebijakan dividen,
kebijakan utang, profitabilitas, dan
ukuran perusahaan terhadap nilai
perusahaan.
Nilai
Perusahaan
merupakan
presepsi
investor
terhadap perusahaan yang sering
dikaitkan dengan harga saham. Nilai
perusahaan yang tinggi menjadi
keinginan para pemilik perusahaan ,
sebab dengan nilai yang tinggi
menunjukkan kemakmuran para
pemegang saham juga tinggi. Nilai
perusahaan sangat penting karena
dapat menggambarkan
kinerja
perusahaan yang nantinya akan
mempengaruhi investor terhadap
perusahaan
sehingga
dapat
membantu pengambilan keputusan
keuangan dalam menginvestasikan
dananya padaperusahaan.
Guna mengetahui secara pasti
faktor
apa
sebenarnya
yang
mempengaruhi Nilai Perusahaan
maka penulis meneliti beberapa
variabel
diantaranya
kebijakan
dividen,
kebijakan
utang,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan.
Setelah dilakukan penelitian
ternyata
faktor-faktor
yang
berpengaruh
terhadap
nilai
perusahaan adalah profitabilitas dan
kebijakan utang karena Perusahaan
dengan penggunaan tingkat utang
yang lebih tinggi dapat meningkatkan
laba per lembar saham, yang nantinya
akan meningkatkan harga saham
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perusahaan yang berarti juga
meningkatnya nilai perusahaan
tersebut. Utang merupakan sumber
pendanaan eksternal perusahaan
untuk
menjalankan
kegiatan
operasionalnya. Penggunaan hutang
bagi perusahaan memiliki pengaruh
yang sensitif terhadap tinggi
rendahnya nilai perusahaan. Dan
Perusahaan
yang
memiliki
profitablitas yang tinggi berarti
semakin besar profitabilitas maka
semakin tinggi nilai perusahaan.
Profitabilitas yang tinggi akan
memberi sinyal positif bagi investor
bahwa perusahaan berada dalam
kondisi yang menguntungkan atau
memiliki kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba,
yang nantinya mampu menciptakan
nilai perusahaan yang tinggi dan
memaksimumkan
kekayaan
pemegang sahamnya. Hal ini menjadi
daya tarik bagi investor untuk
memiliki saham perusahaan tersebut,
sehingga permintaan saham yang
tinggi akan membuat para investor
menghargai nilai saham lebih besar
dari pada nilai yang tercatat pada
neraca perusahaan.
Permintaan
saham yang meningkat akan
menyebabkan nilai perusahaan juga
ikut meningkat.
Mengingat kedua variabel
tersebut yaitu profitabilitas dan
kebijakan
utang
berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan
Maka bagi perusahaan, variabel ini
dapat dijadikan acuan untuk
menentukkan strategi mereka dalam
meningkatkan nilai perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN
1.1. Simpulan
Sesuai dengan uraian-uraian diatas

serta hasil analisis dan interprestasi
data
yang
telah
dijelaskan
sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1.
Secara parsial kebijakan
dividen
terbukti
tidak
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan .
2.
Secara parsial Kebijakan
Utang terbukti berpengaruh
positif
terhadap
nilai
perusahaan.
3.
Secara parsial profitabilitas
terbukti berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan.
4.
Secara
parsial
ukuran
perusahaan terbukti tidak
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan.
5.
Secara simultan kebijakan
dividen (DPR), kebijakan
utang (DER), Profitabilitas
(ROE),
dan
ukuran
perusahaan
(SIZE),
berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan (PBV)
sebesar 96,9%.
1.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa
keterbatasan, yaitu:
1.
Penelitian ini dilakukan
dalam periode 2016-2018.
Untuk
penelitian
selanjutnya,
dapat
menambah
jumlah
perusahaan
atau
memperpanjang periodisasi
penelitian yang lebih lama
dan terbaru sehingga dapat
diperoleh jumlah sampel
yang lebih banyak yangakan
memberikan kemungkinan
untuk memperoleh hasil
yang mendekati kondisi
yang sebenarnya, dan hasil
yang lebih baik secara
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2.

3.

4.

5.

statistik.
Penelitian selanjutnya dapat
menggunakan objek lain,
tidak hanya pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
BEI, tetapi juga industridari
sektor lainnya atau berasal
dari semua jenis perusahaan
publik atau dapat juga
membandingkan antar jenis
perusahaan publik mengenai
kebijakan
perusahaan
tersebut dan pengaruhnya
terhadap nilai perusahaan.
Penelitian
ini
hanya
menggunakan
faktor
internal perusahaan yaitu
kebijakan
dividen,
kebijakan
utang,
profitabilitas,dan
ukuran
perusahaan,
sebagai
variabel independen untuk
menjelaskan pengaruhnya
terhadap nilai perusahaan,
sehingga untuk penelitian
selanjutnya
dapat
ditambahkan
variable
internal lainnya ataupun
menambahkan
variable
eksternal.
Pada penelitian ini, masingmasing variabel
hanya
diukur
dengan
menggunakan satu proksi.
Penulis menyarankan untuk
penelitian lebih lanjut
sebaiknya
menggunakan
lebih banyak proksi yang
dapat digunakan.
Terdapat
beberapa
perusahaan yang tidak
menerbitkan dividen secara
berturut-turut
sehingga
membuat
berkurangnya
sampel yang dibutuhkan
untuk penelitian.
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ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN
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ABSTRAK
Sistem akuntansi penggajian dirancang untuk menangani transaksi gaji karyawan
beserta pembayarannya. Perumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana sistem
informasi akuntansi penggajian pada PT. Toyoda Gosei Safety Systems Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sistem dan prosedur
penggajian beserta pelaksanaannya dalam memenuhi unsur-unsur dan tujuan
pengendalian intern sistem penggajian pada PT. Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia. Penelitian ini mengambil objek penelitian di PT. Toyoda Gosei Safety
Systems Indonesia. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif
evaluatif. Data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur
penggajian PT. Toyoda Gosei Safety Systems Indonesia dalam memenuhi unsurunsur dan tujuan pengendalian intern sistem penggajian masih kurang efektif. Hal
ini ditandai dengan adanya perangkapan tugas dari prosedur pembuat daftar gaji
dan upah juga melakukan pembayaran gaji dan upah, pemasukan kartu jam hadir
ke dalam mesin pencatat waktu yang tidak diawasi, daftar gaji dan upah serta
potongan gaji tidak diotorisasi oleh bagian kepegawaian.

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

116

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Organisasi atau perusahaan
dituntut untuk lebih efisien, efektif,
dan ekonomis dalam menentukan
besarnya
biaya
operasional
perusahaan, karena faktor ini adalah
salah satu yang terpenting untuk
menghadapi persaingan yang semakin
ketat dengan perusahaan lain,
banyaknya perusahaan-perusahaan
sejenis semakin menimbulkan tingkat
persaingan yang lebih kompetitif.
Organisasi dalam rangka mencapai
tujuannya yang ingin dicapai
melakukan
pengelompokkan
pekerjaan sejenis yang kemudian
diwujudkan
dalam
struktur
organisasi, dimana pengelompokkan
tersebut
dikoordinasikan
untuk
mencapai tujuan organisasi tersebut
(Budiyanto, 2013:33). Sumber daya
manusia atau karyawan dalam
menjalankan kinerjanya juga akan
didukung dengan diterapkannya
sistem informasi akuntansi pada
perusahaan. Suatu perusahaan apabila
sistem informasi akuntansi tidak baik
akan menimbulkan suatu gejala yang
merugikan.
Penelitian yang dilakukan oleh
Permatasari (2017:01) menyatakan
bahwa karyawan memiliki peran
penting dalam keberlangsungan
aktivitas perusahaan, kinerja sumber
daya manusia atau karyawan juga
akan didukung dengan diterapkannya
sistem akuntansi pada perusahaan.
Dengan tingkat keahlian yang tinggi
sesuai
dengan
bidang
yang
dibutuhkan, seseorang akan mampu
menjalankan operasional perusahaan
secara baik dan sesuai dengan tujuan
perusahaan sebagai imbalan kepada
sumber
daya
tersebut,
maka
perusahaan memberikan serangkaian
penghargaan atau kompensasi dimana

salah satu komponennya adalah gaji.
Menurut Mulyadi (2016:307) gaji
merupakan
pembayaran
atas
penyerahan jasa yang dilakukan oleh
karyawan yang mempunyai jenjang
jabatan manajer, sedangkan upah
umumnya merupakan pembayaran
atas penyerahan jasa yang dilakukan
oleh karyawan pelaksana (buruh).
Karyawan atau SDM yang
memiliki otorisasi atas file induk
penggajian tidak boleh terlibat
langsung dalam pembayaran gaji,
demikian pula untuk menghasilkan
pengendalian internal yang kuat,
harus dibentuk suatu fungsi untuk
mengatasi pencatatan waktu hadir
dari setiap karyawan. Pimpinan
Perusahaan
harus
memberikan
perhatian kepada karyawannya dalam
pemberian gaji sesuai dengan
kinerjanya, pemberian gaji yang
cukup dan memadai akan membawa
pengaruh positif terhadap prestasi
kerja, semangat dan motivasi
karyawan. Gaji mempunyai arti
penting bagi setiap karyawan sebagai
individu karena besarnya gaji
mencerminkan ukuran nilai karya
mereka diantara para karyawan itu
sendiri, keluarga dan masyarakat.
Karyawan yang mengapresiasikan
diri
kepada
perusahaan,
jika
memandang gaji yang mereka terima
tidak memadai maka prestasi kerja,
semangat dan motivasi mereka bisa
menurun, maka penulis tertarik untuk
melakukan
penelitian
terhadap
penerapan sistem informasi akuntansi
penggajian di PT Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia yang akan
dituangkan dalam skripsi yang
berjudul “ Analisis Sistem Informasi
Akuntansi Penggajian pada PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia”.
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang
telah diuraikan oleh peneliti maka
peneliti mengemukakan rumusan
masalah
dalam
penelitian
diantaranya:
1. Bagaimana
sistem informasi
akuntansi
penggajian
yang
diterapkan pada PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia?
2. Apakah
penerapan
sistem
informasi akuntansi penggajian
pada PT. Toyoda Gosei Safety
Systems Indonesia sudah berjalan
dengan efektif ?
1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di atas
maka penelitian ini memiliki
beberapa tujuan, yang dapat penulis
sampaikan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana
sistem
informasi
akuntansi
penggajian yang diterapkan pada
PT. Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia.
2. Untuk
mengetahui
apakah
penerapan
sistem
informasi
akuntansi penggajian pada PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia sudah berjalan dengan
efektif.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Pengertian Sistem
Menurut Mulyadi (2016:4),
sistem adalah suatu jaringan prosedur
yang dibuat menurut pola yang
terpadu untuk melaksanakan tugas
pokok
perusahaan.
Sedangkan
Menurut Romney dan Paul (2016:3),
sistem adalah serangkaian dua atau
lebih komponen yang saling terkait
dan berinteraksi untuk mencapai
tujuan. Jenis-Jenis Sistem menurut
krismiaji yaitu sebagai berikut:

2.1.2. Pengertian Informasi
Menurut Krismiaji (2015:14)
informasi adalah data yang telah
diorganisasi, dan telah memiliki
kegunaan dan manfaat, informasi
dapat diberikan kepada pemakai
kepada pemakai eksternal dan
pemakai internal.
sistem
informasi
adalah
komponen atau data yang diolah
kemudian menjadi bentuk yang lebih
berguna dan lebih berarti bagi yang
menerimanya, menggambarkan suatu
kejadian (event), dan kesatuan nyata
(fact and entity) serta digunakan
untuk pengambilan keputusan. Sistem
akuntansi adalah salah satu sistem
informasi diantara berbagai sistem
informasi yang digunakan oleh
manajemen
dalam
mengelola
perusahaan (Mulyadi, 2016:8). Setiap
sistem informasi terdiri dari blok-blok
bangunan yang membentuk sistem
tersebut, komponen bangunan sistem
terdiri dari enam blok : masukan,
model, keluaran, teknologi, basis
data, dan pengendalian.
2.1.3. Pengertian Sistem Informasi
Akuntansi
Pengertian sistem informasi
akuntansi menurut Romney dan Paul
(2016:10) adalah suatu sistem yang
mengumpulkan,
mencatat,
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menyimpan dan mengelola data untuk
menghasilkan
informasi
bagi
pengambil
keputusan.
Sistem
informasi
akuntansi
dalam
perusahaan dapat membantu pihak
manajemen memperoleh informasi
yang tepat dalam pengambilan
keputusan untuk mencapai tujuan
utama perusahaan termasuk dalam hal
pemberian
atau
pembayaran
kompensasi kepada karyawan yang
berupa gaji dan upah (Fibriyanti,
2017:372). Sistem ini meliputi orang,
prosedur dan intruksi,data, perangkat
lunak,
infrastruktur
teknologi
informasi, serta pengendalian internal
dan ukuran keamanan.

2.1.4. Pengertian
Sistem
Akuntansi Penggajian
Gaji
umumnya
merupakan
pembayaan atas jasa yang dilakukan
oleh karyawan dan dibayarkan
biasanya
perbulan.
Sedangkan
pengertian gaji menurut Sujarweni
(2015:127) gaji adalah pembayaran
atas jasa-jasa yang dilakukan oleh
karyawan yang dilakukan perusahaan
setiap bulan. Salah satu sistem yang
dapat digunakan oleh manajemen
perusahaan adalah sistem akuntansi
gaji. Menurut Septianis, et all
(2017:55)
Sistem
akuntansi
penggajian adalah fungsi, dokumen,
catatan dan sistem pengendalian
intern yang digunakan untuk
kepentingan harga pokok produk dan
penyediaan
informasi
guna
pengawasan biaya tenaga kerja.
Mengatasi adanya kesalahan dan
penyimpangan dalam perhitungan
dan pembayaran gaji maka perlu
dibuat suatu sistem akuntansi
penggajian dan pengupahan. Sistem
akuntansi gaji juga dirancang oleh
perusahaan
untuk
memberikan
gambaran yang jelas mengenai gaji

karyawan sehingga mudah dipahami
dan mudah digunakan.
2.1.5. Pengertian Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata
efektif yang berarti pencapaian hasil
yang sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan (Permatasari, 2017:32).
Menurut Mingkid et al (2017:3)
efektivitas pada dasarnya tertuju pada
taraf tercapainya hasil, sering atau
senantiasa dikaitkan dengan efisien,
meskipun sebenarnya da perbedaan
diantara keduanya.
Menurut Ravianto dalam
Masruri
(2014:4)
pengertian
efektivitas adalah seberapa baik
pekerjaan yang dilakukan , sejauh
mana orang menghailkan keluaran
sesuai dengan yang diharapkan. Ini
berarti bahwa apabila suatu pekerjaan
dapat
diselesaikan
dengan
perencanaan baik dalam waktu, biaya
maupun mutunya, maka dapat
dikatakan
efektif.
Berdasarkan
pendapat diatas dapat disimpulkan
bahwa efektivitas dalam sistem
penggajian merupakan ketepatan
suatu tindakan dengan cara yang
benar dalam mencapai tujuan.
2.2. Kerangka Konseptual
Untuk menghasilkan kemudahan
dalam proses penggajian maka
perusahaan harus memiliki sistem
informasi akuntansi penggajian yang
baik guna mempermudah proses
penggajian terhadap karyawan. Objek
penelitian menggunakan sistem
akuntansi berbasis komputerisasi
sehingga
memberikan
banyak
keefektifan
dalam
proses
penggajiannya. Secara keseluruhan,
peneliti menilai sistem informasi
akuntansi
yang
dikembangkan
perusahaan cukup baik kecuali
perlunya pemisahan fungsi yang lebih
terperinci
agar
tidak
terjadi
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penggabungan tugas pada satu
departemen.
Adapun dalam kerangka
berfikir peneliti membahas tentang
analisis sistem informasi akuntansi
penggajian pada PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia dengan
proses gambar kerangka sebagai
berikut :

METODOLOGI
PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia yang beralamat di Jl. Raya
Jakarta Bogor km 47,5 Nanggewer
Cibinong Kab. Bogor pada bulan
Maret 2019 sampai dengan Agustus
2019.
3.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah
penelitian
deskriptif
evaluatif.
Menurut
Sugiyono
(2015:147)
statistik deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisis

data dengan cara mendeskriptifkan
atau menggambarkan data yang telah
berkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum atau
generalisasi.
Menurut
Maolani
(2015:72)
penelitian
deskriptif
merupakan aktivitas yang bertujuan
untuk menggambarkan situasi atau
fenomena, yang dirancang untuk
mendapat informasi dalam keadaan
sekarang, sedangkan menurut kamus
besar bahasa Indonesia evaluatif
berarti berhubungan dengan evaluasi
yang
berarti
penilaian.
Jenis
penelitian yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini adalah penelitian
desktiptif evaluatif, yang dimaksud
dengan penelitian deskriptif evaluatif
adalah metode penelitian yang
menggambarkan
atau
mendeskripsikan kemudian dilakukan
penilaian
terhadap fenomenafenomena yang ada, baik fenomena
yang bersifat alamiah maupun
fenomena hasil rekayasa.
3.3. Jenis Dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan
pada penelitian ini adalah yang
bersumber dari data primer dan
sekunder.
1. Data primer
Menurut Suprapto (2017:92) data
primer adalah data yang diperoleh
secara langsung dari sumbernya
(tidak melalui media perantara), atau
dengan kata lain data yang diperoleh
dengan survey lapangan yang
menggunakan metode pengumpulan
data original. Data Primer dalam
pengusun data yang diperoleh
langsung dari PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia, berupa
penjelasan dan penjabaran yang
diungkapkan oleh bagian penggajian
di PT. Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia.

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

120

2. Data sekunder
Menurut Suprapto (2017:92) data
sekunder adalah data yang diperoleh
tidak langsung dari sumbernya
(melalui media perantara), bisa
berupa catatan atau laporan yang telah
tersusun dalam arsip. Data Sekunder
dari penelitian ini adalah dokumentasi
sistem penggajian karyawan pada PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia.

mengelola, dan menginterprestasikan
data yang diperoleh sehingga
memberi keterangan yang benar dan
lengkap untuk memecahkan masalah
yang dihadapi. Metode analisis data
bertujuan agar penelitian tersebut
sesuai
dengan
prosedur
dikehendakinya, untuk itu diperlukan
data, dokumen-dokumen, informasi
atau teori yang mendukung penelitian
tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik
pengumpulan
data
penelitian ini, peneliti memerlukan
sejumlah data pendukung yang
berasal dari dalam dan luar
perusahaan. Maka digunakan metode
pengumpulan antara lain :
1. Penelitian Lapangan (Observasi
dan Wawancara)
2. Studi Kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.5. Metode Analisis Data
Untuk
mencapai
tujuan
penelitian maka data yang terkumpul
akan
dianalisis
yang
tidak
berdasarkan
pada
perhitungan
statistik yang berbentuk kuantitatif
(jumlah)
akan
tetapi
dalam
pernyataan dan uraian selanjutnya
akan disusun secara sistematis dalam
bentuk tugas akhir dan data yang
diperoleh kemudian dibandingkan
antara teori dan fakta yang terjadi
dalam perusahaan.
Metode analisis data yang
digunakan penulis adalah metode
deskriptif . Menurut Suprapto
(2017:148) teknik analisis data secara
deskriptif merupakan teknik analisis
yang dipakai untuk menganalisis data
dengan
mendeskripsikan
atau
menggambarkan data-data yang
sudah ada dikumpulkan seadanya
tanpa
ada
maksud
membuat
generalisasi dari hasil penelitian,
yaitu
dengan
mengumpulkan,

4.1. Gambaran Umum Perusahaan
Pelaksanaan
penelitian
ini
dilakukan disalah satu perusahaan
yang bergerak dibidang industri
otomotif yaitu PT. TOYODA GOSEI
SAFETY SYSTEMS INDONESIA.
Perizinan penelitian dilaksanakan
pada bulan Juni-Juli 2019 oleh
peneliti
kebagian
HRD
atau
Personalia. Berikut adalah data-data
yang telah dikumpulkan dari hasil
wawancara dan observasi yang
dilakukan oleh peneliti di PT. Toyoda
Gosei Safety Systems Indonesia.
4.2. Deskripsi Data
1. Informasi Akuntansi Penggajian
PT Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia
Penggajian pada PT. Toyoda
Gosei Safety Systems Indonesia
dilakukan setiap akhir bulan, dan
didasarkan sesuai dengan peraturan
pemerintah serta perjanjian kerja
bersama antara perusahaan dengan
pekerja. PT. Toyoda Gosei Safety
Systems Indonesia terdiri dari gaji
pokok dan tunjangan-tunjangan,
kemudian
dikurangi
dengan
potongan-potongan.
Ketentuan
besarnya tunjangan yang diberikan
kepada karyawan ini diperhitungkan
berdasarkan jabatan dan masa kerja
karyawan. PT. Toyoda Gosei Safety
Systems Indonesia juga memberikan
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tunjangan
berupa
BPJS
Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
serta
Jaminan
pensiun
bagi
karyawannya dalam rangka usaha
pemeliharaan tenaga kerja.
2. Fungsi Yang Terkait
Fungsi-fungsi yang terkait dalam
sistem
informasi
akuntansi
penggajian pada PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia adalah
sebagai berikut :
a. Fungsi Kepegawaian atau
Personalia
b. Fungsi Pencatat Waktu
c. Fungsi Pembuat Daftar Gaji
d. Fungsi Akuntansi
e. Fungsi Keuangan atau kasir
f. Fungsi Direktur
3. Dokumen yang digunakan
Dokumen-dokumen
yang
digunakan dalam sistem informasi
akuntansi penggajian pada PT
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia yaitu sebagai berikut:
a. Dokumen
pendukung
perubahan gaji
b. Kartu Kehadiran karyawan
c. Daftar Gaji
d. Bukti Pembayaran
e. Rekap Daftar Gaji
f. Amplop Gaji
g. Slip Gaji
4. Jaringan
Prosedur
yang
membentuk Sistem Akuntansi
Penggajian
a. Prosedur recruitment
Bagian
recruitment
bertanggung jawab untuk
mencari karyawan yang sesuai
dengan
kriteria
yang
dibutuhkan dalam departemen
tertentu. Proses recruitment
dilakukan setelah adanya
permintaan man power atau
pegawai. Permintaan man
power harus disertai dengan
dibuatnya form permintaan
yang di dalam nya terdapat

b.

c.

d.

e.

detail kriteria karyawan yang
diminta serta adanya approve
tanda tangan manajer dan
direktur.
Prosedur Pencatatan Waktu
Hadir
Prosedur ini bertujuan untuk
mencatat
waktu
hadir
karyawan, pencatatan waktu
hadir ini diselenggarakan oleh
bagian personalia dengan
menggunakan data yang
dicetak dari hasil finger print.
Prosedur Pembuatan Daftar
Gaji
Bagian pembuatan Daftar Gaji
bertanggung jawab untuk
membuat daftar gaji setiap
bulannya.
Daftar
gaji
karyawan dibuat oleh bagian
keuangan PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia
dibuat setiap bulan dengan
jumlah yang berbeda-beda.
Pada PT. Toyoda Gosei Safety
Systems Indonesia perubahan
tarif gaji dipengaruhi oleh
keputusan
pemerintah
ditambah dengan kesepakatan
antara manajemen dan serikat
pekerja, golongan, jabatan dan
tunjangan.
Prosedur Pembuatan Bukti
Pembayaran
Dalam
prosedur
ini
pembuatan bukti pembayaran
dilakukan
oleh
fungsi
keuangan atas dasar daftar gaji
yang telah diterima dari seksi
personalia dan umum.
Prosedur Pembayaran Gaji
Pembayaran gaji di PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia melibatkan bagian
keuangan, manajer keuangan,
direktur dan presiden direktur.
Gaji yang dibayarkan adalah
melalui transfer ke masing-
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masing rekening karyawan.
Bagian keuangan membuat
daftar gaji yang kemudian
dicek kembali oleh manager
keuangan, setelah di setujui
daftar gaji atau rekap gaji akan
diserahkan ke BOD untuk
proses
internet
banking
(transfer gaji karyawan). Jika
ada karyawan yang belum
memiliki rekening, gaji akan
diberikan secara tunai. Uang
tunai akan diberikan dari
bagian keuangan ke karyawan
yang nantinya akan di
masukan ke dalam amplop
gaji. Dan pembagian gaji tunai
tetap diberikan dari personalia
kepada karyawan tersebut.
5. Sistem Pengendalian Internal
Penggajian
Unsur yang terkait dalam sistem
pengendalian intern dalam sistem
informasi akuntansi penggajian PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia sebagai berikut:
a. Organisasi
1. Fungsi pembuat daftar gaji
dilakukan oleh bagian
keuangan.
2. Fungsi
personalia
bertanggung jawab atas
tersedianya
berbagai
informasi operasi, serta
pencatatan waktu hadir
karyawan.
3. Fungsi keuangan bertugas
membuat
bukti
pembayaran yang berisi
pembayaran
untuk
sejumlah
biaya
gaji
karyawan.
b. Sistem Otorisasi dan Prosedur
Pencatatan
1. Setiap karyawan yang
namanya tercantum dalam

daftar gaji harus memiliki
surat keputusan (SK)
pengangkatan
sebagai
karyawan
perusahaan
yang ditandatangani oleh
direktur. Untuk karyawan
yang masih status kontrak
harus memiliki surat
kontrak kerja yang sudah
ditanda tangani oleh kedua
belah pihak (karyawan
dan direktur PT. Toyoda
Gosei Safety Systems
Indonesia.
2. Setiap perubahan gaji
karyawan
karena
perubahan
pangkat,
perubahan tarif gaji,
perubahan
golongan,
jabatan harus berdasarkan
pada surat keputusan (SK)
mutasi
yang ditanda
tangani oleh direktur.
3. Perintah lembur harus
diotorisasi oleh kepala
departemen
karyawan
yang bersangkutan.
4. Setiap potongan atas gaji
karyawan didasarkan atas
surat potongan gaji dan
diotorisasi oleh bagian
personalia.
5. Kartu jam hadir dari mesin
pencatat waktu diotorisasi
oleh fungsi personalia.
6. Daftar gaji diotorisasi oleh
fungsi keuangan.
7. Bukti kas keluar untuk
pembayaran
gaji
diotorisasi oleh fungsi
akuntansi.
c. Prosedur Pencatatan
1. Perubahan
dalam
pencatatan
penghasilan
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karyawan direkonsiliasi
dengan daftar gaji.
2. Tarif
gaji
yang
dicantumkan dalam kartu
jam kerja diverifikasi
ketelitiannya oleh fungsi
akuntansi.
d. Praktik yang sehat
1. Daftar lembur karyawan
dibandingkan
dengan
kartu jam hadir di mesin
pencacat waktu sebelum
perhitungan gaji.
2. Perhitungan jam kerja dan
overtime masih dihitung
secara manual.
3. Mesin finger print tidak
diawasi
oleh
bagian
kemananan.
4. Perhitungan
pajak
penghasilan
karyawan
direkonsiliasi
dengan
catatan
penghasilan
karyawan. PPH pasal 21
dihitung oleh perusahaan
berdasarkan
ketentuan
yang sudah ditetapkan
pemerintah.
5. Catatan
penghasilan
karyawan disimpan oleh
fungsi personalia.
6. Masing-masing
bagian
melaksanakan
tugas
sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan.
4.3.
Hasil
Penelitian
dan
Pembahasan
1. Pembahasan Hasil Temuan
Rincian-rincian dari hasil penelitian
sistem
informasi
akuntansi
penggajian pada PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia adalah
sebagai berikut:

a. Analisis Sistem Penggajian
Analisis sistem penggajian
bertujuan untuk mengetahui lebih
jelas bagaimana cara kerja sistem
tersebut dan masalah yang
dihadapi sistem untuk dapat
dijadikan
landasan
usulan
perencanaan analisis sistem yang
sedang berjalan yang dilakukan
berdasarkan urutan kejadian yang
ada dari urutan. Kejadian tersebut
dapat
dibuat
bagan
alir
(flowchart).
b. Fungsi-Fungsi yang Terkait
dengan Sistem Informasi
Akuntansi Penggajian
Berdasarkan
teori
yang
dikemukakan
oleh
Mulyadi
(2016: 317) dijelaskan bahwa
proses
penggajian
dan
pengupahan karyawan dalam
perusahaan harus melibatkan
beberapa fungsi diantaranya
adalah fungsi
kepegawaian,
fungsi pencatat waktu, Fungsi
pembuat daftar gaji dan upah,
fungsi akuntansi dan fungsi
keuangan. Dari uraian hasil
penelitian di atas maka dapat
diketahui bahwa fungsi-fungsi
yang berkaitan dengan penggajian
di PT. Toyoda Gosei Safety
Systems Indonesia ada fungsi
kepegawaian, fungsi pencatat
waktu, fungsi pembuat daftar gaji
dan upah, fungsi keuangan, dan
fungsi akuntansi.
Fungsi
kepegawaian
dilaksanakan dengan baik oleh
bagian
personalia
dengan
menyelenggarakan seleksi dan
penempatan karyawan sesuai
dengan bagian yang dibutuhkan,
serta memberikan pelatihan dan
wawasan mengenai perusahaan
sebelum karyawan mulai bekerja
dibagian masing-masing. Fungsi
pencatat waktu hadir karyawan
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yang dilakukan oleh bagian
personalia belum menjalankan
tugasnya dengan baik karena pada
saat
karyawan
melakukan
pengisian absensi menggunakan
finger print bagian personalia
tidak melakukan pengawasan
dengan
alas
an
karena
menggunakan finger print tidak
mungkin karyawan titip absen,
padahal banyak kecurangan yang
dilakukan karyawan yang sengaja
untuk tidak melakukan absen saat
karyawan tersebut terlambat
masuk
bekerja.
Dalam
penginputan waktu kerja pun
terjadi ketidak efektifan waktu
karena
pengecekan
serta
penginputan jam kerja msih
dilakukan secara manual. Namun
informasi dari bagian personalia
PT. Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia sudah menyiapkana
sebuah program absensi yang
nantinya
akan
membantu
menghitung jam kerja karyawan
secara cepat dan akurat.
Fungsi pembuat daftar gaji
dilakukan oleh bagian keuangan,
namun bagian keuangan juga
melakukan pembayaran gaji dan
upah kepada karyawan jadi ada
perangkapan tugas. Hal ini
dilakukan pada PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia karena
dianggap lebih efisien jika yang
membayarkan gaji adalah bagian
yang membuat daftar gaji karena
yang lebih tau rincian besaran
gajinya adalah bagian keuangan.
Fungsi
akuntansi
telah
dijalankan dengan baik karena
telah melakukan pencatatan yang
berhubungan dengan penggajian
dan pengupahan ke dalam jurnal
umum. Fungsi keuangan juga
sudah melakasanakan tugasnya
dengan baik yaitu bertanggung

jawab untuk menstransfer uang
gaji lewat bank dan juga membuat
slip gaji yang nantinya akan
dibagikan kepada karyawan.
c. Dokumen yang digunakan
dalam
Sistem
Informasi
Akuntansi Penggajian
Berdasarkan
teori
yang
dikemukakan oleh Sujarweni
(2015: 130) dijelaskan harus ada
beberapa
dokumen
yang
digunakan
sebagai
dasar
penggajian dan pengupahan.
Dokumen-dokumen
tersebut
antara lain adalah data karyawan,
kartu jam hadir, kartu jam kerja,
daftar gaji dan upah, rekap daftar
gaji dan upah, serta bukti kas
keluar.
Dari uraian hasil analisis di
atas maka dapat diketahui bahwa
dokumen yang digunakan dalam
proses penggajian belum cukup
memenuhi
prosedur
dalam
mendukung pengendalian intern,
karena dokumen yang dibuat oleh
perusahaan belum lengkap dan
belum sesuai dengan teori sistem
akuntansi penggajian. Ada satu
dokumen yang tidak ada yaitu
kartu jam hadir, hal ini
dikarenakan PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia sudah
menggunakan absensi finger print
jadi tidak ada rangkap proses
pencatatan
jam
hadir
menggunakan kartu jam hadir.
Penggunaan kartu jam hadir
hanya digunakan untuk karyawan
yang tidak melakukan finger print
diperusahaan karena karyawan
tersebut biasanya bekerja dalam
keadaan-keadaan yang ubnormal.
Untuk dokumen lainnya sudah
lengkap hanya kurang dikartu jam
hadir saja.
Dokumen-dokumen
sudah
dibuat oleh bagiannya masing-
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masing. Dokumen pendukung
perubahan gaji (data karyawan)
dibuat oleh bagian personalia, jam
hadir dengan mesin pencatat
waktu, kartu jam kerja dibuat oleh
kepala
produksi
kemudian
disetujui
oleh
supervisor
produksi, daftar gaji dan upah
dibuat oleh bagian keuangan,
rekap daftar gaji dan upah dibuat
oleh bagian keuangan, bukti kas
keluar dibuat oleh bagian
akuntansi.
d. Catatan Akuntansi yang
digunakan dalam Sistem
Informasi
Akuntansi
Penggajian
Catatan
akuntansi
yang
digunakan pada PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia kurang
efektif karena tidak sesuai dengan
teori (Mulyadi, 2016:382) hal ini
dapat
dilihat
dari
tidak
digunakannya kartu biaya dalam
catatan akuntansi. Hasil penelitian
catatan akuntansi yang digunakan
pada PT. Toyoda Gosei Safety
Systems Indonesia adalah jurnal
umum dan kartu penghasilan
karyawan. Menurut teori Mulyadi
catatan akuntansi yang digunakan
dalam sistem akuntansi penggajian
meliputi jurnal umum, kartu biaya
dan kartu penghasilan karyawan.
e. Analisis Laporan yang terkait
dalam penggajian
Laporan yang terkait dalam
penggajian pada PT.
Toyoda
Gosei Safety Systems Indonesia
cukup efektif karena di PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia terdapat laporan absensi,
laporan
daftar
gaji,laporan
perjanjian bersama dan laporan
bukti pegawai. Laporan tersebut
cukup
untuk
mengontrol
terjadinya kecuranga-kecurangan .

f. Jaringan Prosedur dalam
Penggajian di PT. Toyoda
Gosei
Safety
Systems
Indonesia
Jaringan prosedur yang ada di
PT. Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia
yaitu
prosedur
recruitment , prosedur pencatatan
waktu hadir, prosedur pembuatan
daftar gaji, prosedur pembuatan
bukti pembayaran, prosedur
pembayaran gaji.
Prosedur
recruitment yang dilakukan PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia sudah sangat baik dan
sesuai dengan standard nya,
karyawan yang akan masuk kerja
di Perusahaan sebelumnya ditest
dulu hingga 3 tahap. Penyeleksian
karyawan didasarkan kepada
golongan dan gaji yang nantinya
akan diterima setelah karyawan
tersebut mulai bekerja dan
bergabung di PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia.
Prosedur pencatatan waktu
hadir dilakukan oleh bagian
personalia, prosedur ini dilakukan
perusahaan kurang sempurna
karena absensi yang dilakukan
kurang mendapat pengawasan
dari bagian keamanan karena
dianggap dengan menggunakan
finger print karyawan tidak
mungkin bisa titip absen.
Prosedur pencatatan waktu kerja
juga kurang baik dilakukan oleh
bagian kepala produksi karena
waktu kerja dengan kuantitas
produk yang dihasilkan tidak
seimbang sehingga untuk beban
biaya yang dikeluarkan lumayan
besar. Serta untuk pencatatan
waktu masih dilakukan dengan
manual sehingga banyak waktu
yang
digunakan
untuk
mengerjakan hal tersebut.

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

126

Prosedur daftar gaji dilakukan
setelah menerima rekap absensi
yang
dibuat
oleh
bagian
personalia. Dan prosedur ini
sudah cukup baik dilakukan oleh
bagian keuangan karena untuk
fungsi pencatatan waktu dan
pembuatan daftar gaji dilakukan
oleh bagian dan orang yang
berbeda, sehingga menghindari
terjadinya penyimpangan.
Prosedur pembuatan bukti
pembayaran dilakukan oleh
bagian
keuangan,
bukti
pembayaran digunakan sebagai
dasar untuk menstransfer gaji
sesuai dengan data jam kerja
karyawan yang sudah masuk ke
dalam daftar gaji. Dengan adanya
bukti
pembayaran
bagian
keuangan sudah mempertanggung
jawabkan biaya yang keluar untuk
membayar gaji karyawan.
Prosedur pembayaran gaji
dilakukan oleh bagian keuangan
atau kasir, ada perangkapan tugas
antara pembuat daftar gaji dan
pembayaran gaji. Hal ini
dilakukan karena perusahaan
menganggap lebih efisien jika
yang membayarkan gaji adalah
bagian yang membuat daftar gaji
karena yang lebih mengetahui
tentang rincian gaji dan upah yang
akan diterima karyawan.
Berdasarkan hasil penelitian
pada PT. Toyoda Gosei Safety
Systems
Indonesia
dapat
dikatakan bahwa prosedur yang
membentuk
sistem
belum
seluruhnya dapat mendukung
efektifitas pengendalian intern,
hal ini dapat dilihat dari absensi
yang
dilakukan
kurang
mendapatkan
pengawasan,
pencatatan waktu kerja yang
dilakukan masih menggunakan
cara yang manual oleh bagian

personalia dan ada perangkapan
tugas dari pembuat daftar gaji
dengan pembayaran gaji dan
upah.
2.

Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi Penggajian PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia
Berdasarkan
pembahasan
hasil temuan penelitian diatas,
ada beberapa temuan diantaranya
adalah dokumen yang digunakan
kurang mendukung seperti kartu
jam hadir, karyawan memang
sudah menggunakan finger print
untuk absensi nya namun tidak
ada tambahan absen untuk
pengecekan absensi kembali.
Terkait absensi terkadang dalam
pengecekan jam hadir ada
beberapa yang eror biasanya
dikarenakan finger print yang
berulang atau karyawan tersebut
terkadang lupa melakukan finger
print , itulah gunanya kartu jam
hadir
tambahan
untuk
meminimalisir data yang tidak
sesuai. Serta pengawasan jam
hadir juga sangat penting, karena
jika tidak diawasi ada saja yang
sengaja untuk tidak melakukan
finger print. Jam hadir karyawan
sangat
berpengaruh
dalam
perhitungan gaji dan upah setiap
bulanannya, oleh karena itu
butuh pengawasan kembali.
Dalam sistem otorisasi daftar
gaji dan upah yang seharusnya
dilakukan oleh personalia namun
diotorisasi oleh bagian keuangan.
Untuk menghindari adanya
penyelewengan sebaiknya daftar
gaji dan upah diberikan kepada
bagian
personalia
untuk
dilakukan check terlebih dahulu
atas nama-nama yang ada dalam
dokumen daftar gaji dan upah

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

127

setelah itu dilakukan pengecekan
ulang oleh keuangan atau kasir
sebelum
diuangkan,
maka
pengecekan dilakukan bertahap,
bukan hanya dipercayakan pada
satu bagian saja. Hal ini
dilakukan untuk menghindari
adanya penyelewengan yang
mungkin bisa terjadi.
Dalam perhitungan jam kerja
lembur yang dilakukan oleh
pencatat waktu atau personalia
masih dilakukan secara manual
belum menggunakan program
absensi,
sehingga
untuk
mendapatkan hasil perhitungan
jam kerja yang akan dibuat
kedalam daftar gaji menjadi
terlambat. Dengan perhitungan
jam kerja yang masih manual
sering terjadi kekeliruan atau
kesalahan dalam menghitung
total jam kerja karyawan, dan
memicu kecurangan dalam
absensi karena absensi belum
menggunakan sistem penggajian
komputerisasi.
Adanya perangkapan tugas
dalam prosedur pembuat daftar
gaji dan pembayaran gaji, dengan
adanya perangkapan tugas pada
perusahaan
maka
akan
memberikan celah timbulnya
tindak kecurangan dalam bagian
tersebut.
Maka
sebaiknya
perusahaan memisahkan tugas ke
dalam fungsinya masing-masing,
bisa dengan salah satu dari
bagian personalia ditugaskan
untuk menjadi fungsi pembuat
daftar gaji dan upah dan
pembayaran gaji dan upah
dilakukan oleh bagian keuangan.
Sehingga
tidak
terjadi
perangkapan
tugas
yang
dilakukan bagian keuangan dan
prosedur sistem penggajian dan

pengupahan dapat mendukung
efektivitas pengendalian internal.
Inti dari setiap kekurangan atau
masalah dalam proses penggajian
yaitu kurangnya pengendalian
internal dalam proses penggajian,
kurang
dokumen
yang
menunjang sistem penggajian
dan sistem yang masih sangat
manual juga yang mengakibatkan
sering terjadi kekeliruan dalam
proses penggajian.
Kelebihan yang terdapat pada
sistem
informasi
akuntansi
penggajian perusahaan untuk saat
ini peneliti belum menemukan
kelebihan tersebut karena peneliti
menyimpulkan bahwa sistem
informasi akuntansi penggajian
yang ada di PT. Toyoda Gosei
Safety Systems Indonesia kurang
efektif. Dilihat dari proses
perekapan absensi yang manual
yang
dapat
mengakibatkan
timbulnya
kecurangan,
pembuatan daftar gaji yang
tugasnya merangkap dengan
melakukan pembayaran gaji
sehingga dapat mengakibatkan
kekeliruan
dalam
proses
pembuatan
daftar
gaji,
pengendalian internal yang
kurang memadai juga dapat
memicu terjadinya kesalahankesalahan
pada
sistem
penggajian di perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan diatas, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan sistem informasi
akuntansi penggajian pada PT
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia terdiri dari prosedurprosedur yang membentuk sistem
penggajian, fungsi yang terkait
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sistem
informasi
akuntansi
penggajian pada PT. Toyoda
Gosei Safety Systems Indonesia
belum seluruhnya menjalankan
tugas dengan baik karena terjadi
perangkapan
tugas
yang
dilakukan bagian keuangan yakni
sebagai pembuat daftar gaji dan
upah juga pembayaran gaji dan
upah, dokumen yang digunakan
pada sistem informasi akuntansi
akuntansi penggajian pada PT.
Toyoda Gosei Safety Systems
Indonesia sudah cukup baik
namun masih belum sempurna
karena untuk kartu jam hadir
belum digunakan karena tidak
bisa mengecek jika ada kehadiran
karyawan yang eror. Besaran gaji
yang di terima karyawan
dipengaruhi oleh jabatan, lama
bekerja,
golongan
dan
kesepakatan antara manajemen
dengan
karyawan
tersebut,
apabila ada karyawan yang
dimutasi maka harus ada SK
Direksi yang di tanda tangani
oleh BOD. Sistem otorisasi
belum seluruhnya mendukung
unsur pengendalian internal yang
terkait penggajian karena untuk
daftar gaji dan upah tidak
diotorisasi dahulu ke bagian
personalia sebelum melakukan
transfer gaji dan upah.
2. Pengukuran tingkat efektivitas
sistem
informasi
akuntansi
penggajian pada PT. Toyoda
Gosei Safety Systems Indonesia
belum sepenuhnya dikatakan
efektif
karena
perhitungan
absensi karyawan yang saat ini
dilakukan
masih
manual,
sehingga untuk menghitung jam
kerja karyawan yang nantinya
akan masuk kedalam gaji dan
upah karyawan sering terjadi
kekeliruan dan keterlambatan

perhitungan. Serta mesin finger
print kurang ada pengawasan
dari pihak keamanan atau
satpam, sehingga masih banyak
karyawan yang terlambat masuk
kerja namun tidak melakukan
finger print , jika terlambat
masuk kerja mempengaruhi
tunjangan
kehadiran
yang
nantinya akan masuk kedalam
gaji. Dan kurangnya pengawasan
bisa memicu kecurangan dengan
cara melebihkan jam kerja yang
sengaja tidak melakukan finger
print dan hanya mengisi form
luoa
absen
saja
padahal
karyawan tersebut memang tidak
lembur.
5.2. Saran
Berdasarkan
beberapa
kesimpulan diatas, maka saran yang
dapat peneliti berikan untuk dijadikan
masukan bagi pihak perusahaan
sebagai berikut:
1. Fungsi pembuat daftar gaji dan
upah diperlukan oleh perusahaan,
bisa dilakukan oleh salah satu
dari bagian personalia untuk
membuat daftar gaji dan upah,
sedangkan untuk pembayaran
gaji dan upah bisa dilakukan oleh
bagian keuangan sehingga tidak
terjadi perangkapan tugas yang
dilakukan bagian keuangan atau
kasir. Sehingga untuk pengerjaan
gaji harus menambah 1 karyawan
kembali, agar tidak ada yang
merangkap tugas dalam proses
penggajian tersebut.
2. Kartu
jam
hadir
perlu
ditambahkan sebagai dokumen
pendukung saat pengecekan jam
kerja karyawan, karena jika
hanya menggunakan data dari
finger print terkadang ada data
absen yang eror ini disebabkan
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karena masih ada karyawan yang
tidak tertib melakukan absensi.
3. Sebaiknya ada pengawasan dari
bagian keamanan seperti satpam
yang mengawasi mesin finger
print , sehingga tidak ada lagi
karyawan yang sengaja untuk
tidak absen. Karena data finger
print berisi jam datang, jam
pulang dan lembur karyawan
yang digunakan sebagai dasar
perhitungan gaji karyawan.
4. Dalam perhitungan jam kerja
karyawan
seharusnya
menggunakan program akuntansi
yang berkomputerisasi agar
mempermudah
proses
perhitungan
jam
lembur,
sehingga
meminimalisasi
terjadinya kesalahan dalam
perhitungan gaji.
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PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN
LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE INTERNET REPORTING
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2018 - 2020
Judianto Tjahjo Nugroho
Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRAK
Di era resolusi industri 4.0 seperti ini, banyak perusahaan yang berlomba-lomba
untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya masing-masing. Dampak dari
pandemi ini ternyata cukup besar dirasakan oleh para pengusaha, oleh karena itu
para pengusaha dihadapkan pada berbagai pilihan untuk mempertahankan
perusahaan mereka tetap beroperasi dan terus maju. Tidak hanya itu, tapi
perusahaan juga dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi
tentang perusahaannya. Laporan keuangan suatu perusahaan akan mempunyai
manfaat jika disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada para pemakainya
guna pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya ketepatan
waktu (timeliness) penyajian laporan keuangan kepada publik. Tujuan penelitian
ini adalah menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage dan likuiditas terhadap
pengungkapan corporate internet reporting pada perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2020. Sampel diambil
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis balanced
panel regression meliputi uji-t, uji-F dan koefisien determinasi dengan
menggunakan Eviews. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator yang
digunakan valid dan reliabel. Persamaan regresi yang diperoleh adalah CIR =
70,932 + 2.65E-25X1 + 1.61E-21X2 – 1,01E-25X3 + µ. Berdasarkan uji-t dan uji
F ditemukan bahwa variabel profitabilitas, leverage dan likuiditas tidak
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate internet reporting pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2020, baik secara parsial
maupun simultan.
Kata kunci: Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Corporate Internet
Reporting.
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PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Di era resolusi industri 4.0
seperti ini, banyak perusahaan yang
berlomba-lomba untuk menjadi yang
terbaik dalam bidangnya masingmasing. Dampak dari pandemi ini
ternyata cukup besar dirasakan oleh
para pengusaha, oleh karena itu para
pengusaha dihadapkan pada berbagai
pilihan
untuk
mempertahankan
perusahaan mereka tetap beroperasi
dan terus maju. Tidak hanya itu, tapi
perusahaan juga dituntut untuk lebih
transparan dalam mengungkapkan
informasi tentang perusahaannya.
Menurut
Almilia
(2009)
perusahaan yang mampu bersaing
dalam kompetisi bisnis adalah
perusahaan
yang
mampu
mengimplementasikan teknologi ke
dalam perusahaannya. Dengan media
internet juga dapat menghilangkan
keterbatasan
karena
perbedaan
wilayah dan juga dapat meningkatkan
frekuensi
pelaporan
informasi
keuangan kepada publik mengingat
kebutuhan akan penyediaan informasi
dengan cepat dalam Almilia (2008).
Perkembangan ini memiliki efek
signifikan pada penyebaran informasi
dan perdagangan barang atau produk,
termasuk saham dalam Wagenhofer
(2003) dalam (Sujarweni dan Utami,
2017)
Laporan
keuangan
suatu
perusahaan akan mempunyai manfaat
jika disampaikan secara akurat dan
tepat waktu kepada para pemakainya
guna pengambilan keputusan. Hal ini
mencerminkan betapa pentingnya
ketepatan
waktu
(timeliness)
penyajian laporan keuangan kepada
publik (Astuti, 2019).

1.2.Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
yang telah dijelaskan di atas, maka
perumusan masalah dalam penelitian
ini sebagai berikut:
1. Apakah
secara
parsial
profitabilitas
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
corporate internet reporting
pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI pada
tahun 2018 - 2020?
2. Apakah
secara
parsial
leverage
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
corporate internet reporting
pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI pada
tahun 2018 - 2020?
3. Apakah
secara
parsial
likuiditas
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
corporate internet reporting
pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI pada
tahun 2018 - 2020?
4. Apakah secara
simultan
profitabilitas, leverage dan
likuiditas kerja berpengaruh
terhadap
pengungkapan
corporate internet reporting
pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI pada
tahun 2018 - 2020?
1.3.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah
secara
parsial
profitabilitas berpengaruh
terhadap pengungkapan
corporate
internet
reporting pada perusahaan
perbankan yang terdaftar
di BEI pada tahun 2018 –
2020.
2. Untuk mengetahui apakah
secara parsial leverage
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berpengaruh
terhadap
pengungkapan corporate
internet reporting pada
perusahaan
perbankan
yang terdaftar di BEI pada
tahun 2018 – 2020.
3. Untuk mengetahui apakah
secara parsial likuiditas
berpengaruh
terhadap
pengungkapan corporate
internet reporting pada
perusahaan
perbankan
yang terdaftar di BEI pada
tahun 2018 – 2020.
4. Untuk mengetahui apakah
secara
simultan
profitabilitas,
leverage
dan
likuiditas
kerja
berpengaruh
terhadap
pengungkapan corporate
internet reporting pada
perusahaan
perbankan
yang terdaftar di BEI pada
tahun 2018 - 2020.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Manajemen Keuangan
Manajemen
keuangan
menurut
Jatmiko (2017:1-2) adalah kegiatan
yang berkaitan dengan perencanaan,
pengarahan,
pemantauan,
pengorganisasian dan pengendalian
sumber daya keuangan suatu
perusahaan. Manajemen keuangan
terutama
menangani
masalah
pengelolaan uang, pengelolaan uang
tersebut merupakan aspek penting
dalam proses manajemen keuangan.
‘Manajemen
keuangan’
adalah
gabungan dua kata, yaitu ‘keuangan’
dan ‘manajemen’. Keuangan adalah
sumber kehidupan bagi perusahaan
yang berfokus dalam bidang bisnis,
tidak akan ada aktivitas bisnis yang
bisa berlangsung, tanpa adanya faktor
uang. Maka dari itu, jika ada pendapat
yang menyatakan bahwa bisnis pasti

membutuhkan uang, itu merupakan
pendapat yang benar karena bisnis
memang
tujuannya
untuk
menghasilkan lebih banyak uang.
Oleh
karenanya,
uang (yang
digunakan sebagai modal) jumlahnya
akan semakin berlipat ganda jika
perusahaan mengelola dengan baik.
Manajemen bisnis yang efisien
memiliki
kaitan
erat
dengan
manajemen keuangan yang efisien.
Sedangkan, menurut Anwar (2019:5)
manajemen keuangan adalah suatu
disiplin ilmu yang mempelajari
tentang
pengelolaan
keuangan
perusahaan baik dari sisi pencarian
sumber dana, pengalokasian dana,
maupun pembagian hasil keuntungan
perusahaan. Tujuan manajemen
keuangan adalah agar perusahaan
dapat mengelola sumber daya yang
dimiliki
terutama
dari
aspek
keuangan sehingga menghasilkan
keuntungan yang maksimal dan pada
akhirnya dapat memaksimumkan
kesejahteraan pemegang saham.
2.2. Agency
Theory
Keagenan)

(Teori

Praktik Internet
Financial
Reporting (IFR) atau yang sama
artinya dengan Corporate Internet
Reporting (CIR), tidak dapat
dipisahkan dari teori keagenan
(agency theory) dan teori sinyal
(signaling theory). Teori keagenan
mengungkapkan hubungan antara
agen dan prinsipal. Agen adalah pihak
yang mengelola perusahaan seperti:
manajer perusahaan atau dewan
direksi yang bertindak sebagai
pembuat
keputusan
dalam
menjalankan perusahaan. Prinsipal
adalah pihak yang mengevaluasi
informasi, yaitu pemegang saham. Di
dalam hubungan keagenan terdapat
perjanjian bahwa agen setuju untuk
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melakukan tugas-tugas tertentu bagi
prinsipal dan prinsipal memberi
imbalan pada agen Hendriksen dalam
(Novius, 2019).
2.3. Signaling Theory (Teori Sinyal)
Menurut Fauziah (2017:11),
signaling theory (teori sinyal)
merupakan salah satu teori pilar
dalam
memahami
manajemen
keuangan. Secara umum, sinyal
diartikan sebagai isyarat yang
dilakukan oleh perusahaan kepada
investor. Sinyal tersebut dapat
berwujud dalam berbagai bentuk,
baik yang langsung dapat diamati
maupun yang harus dilakukan
penelaahan lebih mendalam untuk
dapat mengetahuinya. Sinyal yang
disampaikan melalui aksi korporasi
dapat berupa sinyal positif dan sinyal
negatif.
Teori
sinyal
menjelaskan
mengenai
perusahaan
yang
berkualitas baik dengan sengaja akan
memberikan sinyal pada publik. Agar
sinyal tersebut efektif, maka harus
dapat ditangkap pengguna informasi
dengan
baik.
Teori
sinyal
memusatkan perhatiannya kepada
pengaruh
informasi
terhadap
perubahan
perilaku
pemakai
informasi. Perusahaan yang optimis
memiliki prospek yang positif akan
cenderung menyampaikan berita itu
kepada investor. Sinyal yang
diberikan dapat pula menjelaskan
kelebihan
perusahaan
tersebut
dibanding dengan perusahaan lain
(Novius, 2019)
2.4. Profitabilitas
Menurut Syofyan dalam Pinasti
(2018), profitabilitas merupakan
indikator yang paling tepat untuk
mengukur kinerja suatu bank. Ukuran
profitabilitas yang digunakan adalah

Return on Equity (ROE) dan Return
on Asset (ROA). Return on Asset
(ROA) memfokuskan kemampuan
perusahaan
untuk
memperoleh
earning dalam operasiperusahaan,
sedangkan Return on Equity (ROE)
hanya mengukur return yang
diperoleh dari investasi pemilik
perusahaan tersebut (Mawardi dalam
Pinasti, 2018).
Menurut Fahmi (2017:68) rasio
profitabilitas yaitu rasio yang
mengukur
manajemen
secara
keseluruhan yang ditunjuk oleh besar
kecilnya tingkat keuntungan yang
diperoleh dalam hubungannya dengan
penjualan maupun investasi. Rasio
profitabilitas
berguna
untuk
menunjukkan hasil akhir dari
kebijakan dan keputusan operasi yang
telah dilakukan (profit margin, return
on total asset, return on net worth, dan
lain-lain)
Menurut Hery (2017:8) jenis
rasio profitabilitas terdiri dari Return
on Asset, Return on Equity (ROE),
Gross Profit Margin, Operating
Profit Margin, dan Net Profit Margin.
Return On Asset digunakan untuk
mengukur seberapa besar jumlah laba
bersih yang akan dihasilkan dari
setiap rupiah dana yang tertanam
dalam total asset. Return On Equity
merupakan rasio yang menunjukkan
seberapa besar kontribusi ekuitas
dalam menciptakan laba bersih.
Dengan kata lain, rasio ini digunakan
untuk mengukur seberapa besar
jumlah laba bersih yang akan
dihasilkan dari setiap rupiah dana
yang tertanam dalam total ekuitas.
Semakin tinggi hasil pengembalian
atas ekuitas berarti semakin tinggi
pula jumlah laba bersih yang
dihasilkan dari setiap rupiah dana
yang tertanam dalam ekuitas.
Profitabilitas dapat dihitung
dengan Return On Equity (ROE).
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ROE mencerminkan tingkat hasil
pengembalian
investasi
bagi
pemegang saham. Profitabilitas yang
tinggi mencerminkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan yang tinggi bagi
pemegang saham. Dengan rasio
profitabilitas tinggi yang dimiliki
perusahaan akan menarik minat
investor
untuk
menanamkan
modalnya di perusahaan (Hery, 2017:
17).
2.5. Leverage
Rasio
solvabilitas
atau
Leverage Ratio merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur sejauh
mana aset perusahaan dibiayai
dengan utang (Kasmir dalam Hery,
2017:12). Artinya, seberapa besar
beban utang yang harus ditanggung
perusahaan dibandingkan dengan
asetnya. Dalam arti luas dikatakan
bahwa rasio solvabilitas digunakan
untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan untuk membayar seluru
kewajibannya, baik jangka pendek
maupun jangka panjang (Hery,
2017:12)
Leverage merupakan suatu alat
penting dalam pengukuran efektivitas
penggunaan
utang
perusahaan.
Konsep leverage ini penting bagi
investor
dalam
membuat
pertimbangan penilaian saham karena
para investor umumnya cenderung
menghindari risiko (Prasetyorini
dalam Hery, 2017:12). Menurut Hery
(2017:12) risiko yang timbul dalam
penggunaan
financial
leverage
disebut dengan financial risk, yaitu
risiko tambahan yang dibebankan
kepada pemegang saham sebagai
hasil penggunaan utang perusahaan.
Semakin besar leverage suatu
perusahaan menunjukkan risiko
investasi yang semakin besar pula.

Menurut Hantono (2018:12-13),
solvabilitas adalah rasio yang
digunakan
untuk
menghitung
leverage perusahaan. Yang termasuk
dalam kelompok rasio leverage
adalah Debt to Equity Ratio,
Longterm Debt to Equity Ratio dan
Debt to Asset Ratio.
2.6. Likuiditas
Rasio likuiditas adalah rasio
yang menunjukkan kemampuan
perusahaan
memenuhi
seluruh
kewajiban atau hutang-hutang jangka
pendeknya
(Hantono,
2018:9).
Kariyoto (2017:189) mengatakan
bahwa likuiditas adalah kemampuan
suatu perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangannya dalam jangka
pendek, atau kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban keuangan
pada waktu ditagih. Rasio likuiditas
bank
merupakan
rasio
yang
digunakan
untuk
mengukur
kemampuan bank dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya pada
saat ditagih. Dengan kata lain, bank
dapat membayar kembali pencairan
dana para deposannya pada saat
ditagih serta dapat mencukupi
permintaan kredit yang telah
diajukan. Makin besar rasio ini,
makin likuid (Kasmir, 2017:221).
Dalam praktek, tidak sedikit dijumpai
perusahaan
yang
kerap
kali
mengalami
kesulitan
finansial
sehingga tidak mampu mendanai
kegiataan operasionalnya maupun
dalam melakukan pembayaran utang.
Perusahaan yang tidak memiliki
cukup
dana
dalam
melunasi
kewajibannya
hampir
dapat
dipastikan bahwa perusahaan tersebut
tidak akan sanggup membayar
apalagi melunasi seluruh utangutangnya kepada kreditor secara tepat
waktu pada saat jatuh tempo (Hery,
2017: 149).
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Menurut
Hantono
(2018:9-10),
beberapa rasio yang masuk dalam
rasio likuiditas adalah Current Ratio,
Quick Ratio, Cash Ratio, Working
Capital to Total Assets Ratio.
2.7. Corporate Internet Reporting
Corporate Internet Reporting
(CIR) adalah proses komunikasi
antara perusahaan dan pemangku
kepentingan melalui media internet.
Pengunaan CIR pada perusahaan ini
dapat dianggap sebagai sebuah
prasyarat untuk sukses dalam
menawarkan
fasilitas
yang
memberikan
informasi
kepada
pemangku
kepentingan
untuk
melakukan
investasi
yang
terinformasi dengan baik dan
keputusan yang tepat waktu (Turmin
dan Osman, 2017). Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) yang memberikan
kewajiban
bagi
emiten
dan
perusahaan
publik
untuk
mempublikasikan
laporan
keuangannya paling lambat 4 bulan
setelah selesainya tahun buku (jika
dikonversi, maka bulan maksimal
publikasi adalah April tahun
berikutnya). Pelaporan tahunan dan
keuangan harus ditampilkan pada
website perusahaan. Hal tersebut
bertujuan untuk memudahkan para
investor agar lebih cepat dalam
mendapatkan informasi tentang
keuangan yang menjadi dasar dalam
pengambilan keputusan (Hermawan,
Biduri, Hariyanto, dan Ningdiyah,
2019).
Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan atau
jawaban sementara terhadap masalah
yang masih bersifat praduga. Karena
masih harus dibuktikan, untuk
menghasilkan jawaban sementara
terhadap masalah yang akan diteliti.
Hipotesis dapat menjadi teruji apabila

semua gejala yang timbul tidak
bertentangan
dengan
hipotesis
tersebut. Suatu hipotesis akan
diterima sebagai sebuah keputusan
apabila hasil analisis data empiris
dapat membuktikan hipotesis tersebut
benar. Berdasarkan hal tersebut, maka
pada
penelitian
ini
penulis
mengembangkan hipotesis, yaitu:
1. Hipotesis 1
Ho:β1=0, artinya tidak ada
pengaruh profitabilitas
secara parsial terhadap
terhadap pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2018-2020.
Hα:β1≠0, artinya ada pengaruh
profitabilitas
secara
parsial
terhadap
terhadap pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2018-2020.
2. Hipotesis 2
Ho:β2=0, artinya tidak ada
pengaruh
leverage
secara parsial terhadap
terhadap pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2018-2020.
Hα:β2 ≠0, artinya ada pengaruh
leverage secara parsial
terhadap
terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2018-2020.
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3. Hipotesis 3
Ho:β2=0, artinya tidak ada
pengaruh
likuiditas
secara parsial terhadap
terhadap pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2018-2020.
Hα:β2 ≠0, artinya ada pengaruh
likuiditas secara parsial
terhadap
terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2018-2020.
4. Hipotesis 4
Ho:β3=0, artinya tidak ada
pengaruh profitabilitas,
leverage dan likuiditas
secara simultan terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2018-2020.
Hα:β3 ≠0, artinya ada pengaruh
profitabilitas, leverage
dan likuiditas secara
simultan
terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2018-2020.

Gambar 1.
Kerangka Berpikir Konseptual
Perusahaan Perbankan

Manajemen Keuangan

Profitabilitas (X1)

secara parsial

Leverage (X2)

secara parsial

Likuiditas (X3)

secara parsial

Corporate
Internet
Reporting (Y)

secara simultantan

Teknik Analisis Data
1. Uji Regresi Panel
2. Uji F
3. Uji t
4. Koefisien Determinasi

Ada

Tidak Ada

Pengaruh

Pengaruh

Simpulan dan Saran

Analisis dan Hasil Penelitian
4.1 Data Sampel
Pengumpulan data dilakukan
dengan metode purposive sampling,
yaitu teknik pengambilan sampel
dengan penentuan atau kriteria
tertentu.
Kriteria yang digunakan dalam
pengambilan sampel adalah :
1. Perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI sejak tahun 2018
hingga tahun 2020
2. Perusahaan perbankan yang
termasuk dalam 50 Leading
Companies
in
Market
Capitalization (50 perusahaan
terkemuka dalam Kapitalisasi
Pasar) berdasarkan Indonesia
Stock Exchange Book 2018 2020.
3. 15 bank terbuka yang mempunyai
situs web resmi yang dapat
diakses.
4.2 Uji Asumsi Klasik
Menurut Verbeek (2000),
Gujarati (2003), Aulia (2004),
Wibisono (2005) metode regresi
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panel data tidak mengharuskan
dilakukannya uji asumsi klasik dalam
Ajija, Sari, Setijanto, Primantini
(2011:52).
4.3 Analisis Regresi Panel
4.3.1 Estimasi Model Regresi Panel
Dalam estimasi model regresi
data panel dapat dilakukan dengan
tiga model yaitu Common Effect
(CE), Fixed Effect (FE) dan Random
Effect (RE)
Common Effect Model
Langkah pertama dilakukan
pengolahan data dengan pendekatan
Common Effect Model
Gambar 2 Hasil Regresi Common
Effect Model

PROFITABILITAS
LEVERAGE
LIKUIDITAS
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficien...

Std. Error

t-Statistic

0.045575
-3.258362
-0.168312
74.71050

0.120788
11.43864
0.166510
10.73137

0.377312
-0.284856
-1.010821
6.961876

0.093629
0.027309
4.392568
791.0807
-128.3538
1.411778
0.253078

Variable
PROFITABILITAS
LEVERAGE
LIKUIDITAS
C

Coefficien...

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-2.14E-13
-6.00E-10
-3.59E-13
70.93333

2.56E-13
1.16E-10
3.13E-13
9.19E-11

-0.833976
-5.192789
-1.148966
7.72E+11

0.4116
0.0000
0.2606
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

1.000000
1.000000
6.47E-12
1.13E-21
1107.012
1.23E+24
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

70.93333
4.453803
-48.40052
-47.67786
-48.13112
2.784434

Random Effect Model
Langkah kedua dilakukan pengolahan
data dengan pendekatan Random
Effect Model

Dependent Variable: CIR
Method: Panel Least Squares
Date: 11/13/21 Time: 21:12
Sample: 2018 2020
Periods included: 3
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 45
Variable

Dependent Variable: CIR
Method: Panel Least Squares
Date: 11/13/21 Time: 21:14
Sample: 2018 2020
Periods included: 3
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 45

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Fixed Effect Model
Langkah kedua dilakukan pengolahan
data dengan pendekatan Fixed Effect
Model

Gambar
Prob.

4 Hasil Regresi Random
Effect Model

0.7079
0.7772
Dependent
Variable: CIR
0.3180 Panel EGLS (Cross-section random effects)
Method:
0.0000
Date:
11/13/21 Time: 21:15
Sample: 2018 2020
70.93333
Periods included: 3
4.453803
Cross-sections included: 15
5.882392
Total panel (balanced) observations: 45
6.042985
Swamy and Arora estimator of component variances
5.942260
0.039688 Variable
Coefficien...
Std. Error
t-Statistic
PROFITABILITAS
LEVERAGE
LIKUIDITAS
C

2.81E-25
1.70E-21
-1.07E-25
70.93408

2.56E-13
1.16E-10
3.13E-13
1.217812

1.09E-12
1.47E-11
-3.43E-13
58.24716

Prob.
1.0000
1.0000
1.0000
0.0000

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

Gambar 3
Hasil Regresi Fixed Effect Model

4.716706
6.47E-12

Rho
1.0000
0.0000

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.000000
-0.073171
3.65E-12
0.000000
1.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

4.3.2 Pemilihan
Model
Unweighted
StatisticsRegresi
Data Panel

R-squared
Sum squared resid

-0.000000
872.8000

Mean dependent var
Durbin-Watson stat
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5.62E-11
3.53E-12
5.48E-22
0.000000

70.93333
0.000000

Untuk memilih model regresi
panel yang paling sesuai maka
dilanjutkan menguji model dengan
Uji Chow, Uji Hausman, Uji
Lagrange Multiplier.

Persamaan regresi panel berdasarkan
model Random Effect adalah
CIR = 70,934 + 2.81E-25X1 + 1.70E21X2 – 1,07E-25X3 + µ

Uji Chow
Gambar 5 Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
1349687545385080800...
Cross-section Chi-square
2470.731112

d.f.
(14,27)
14

Hasil Uji Chow pada Gambar 5
menunjukkan nilai Prob < 0.05 maka
model yang terpilih adalah Fixed
Effect
Uji Hausmann
Gambar 5 Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f...

Cross-section random

0.000000

3

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai
Prob > 0.05 maka model terpilih
adalah Random Effect
Uji Lagrange
Gambar 5 Hasil Uji BreuschPagan
Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 11/13/21 Time: 21:11
Sample: 2018 2020
Total panel observations: 45
Probability in ()
Null (no rand. effect... Cross-sectio...
Alternative
One-sided
Breusch-Pagan

Period
One-sided

Both

42.53684
1.597117
44.13395
(0.0000)
(0.2063)
(0.0000)
Honda
6.522027
-1.263771
3.718149
(0.0000)
(0.8968)
(0.0001)
King-Wu
6.522027
-1.263771
1.123735
Hasil
uji
Breusch-Pagan
(0.0000)
(0.8968)
(0.1306)
SLM menunjukkan
7.140699
-1.037999
nilai Prob
< 0.05 maka-(0.0000)
(0.8504)
-model terpilih
adalah
Random
Effect
GHM
--42.53684
--(0.0000)

Persamaan
regresi
tersebut
mempunyai makna sebagai berikut:
a. Konstanta = 70,934
Jika variabel profitabilitas, leverage
Prob.
dan likuiditas dapat dianggap sama
0.0000
dengan
nol,
maka
variabel
0.0000
pengungkapan corporate internet
reporting sebesar 70,932.
b. Profitabilitas (X1) = 2,81E-25
Jika variabel profitablitas mengalami
kenaikan sebesar 1 satuan sementara
leverage dan likuiditas dapat
diasumsikan
tetap,
maka
pengungkapan corporate internet
reporting sebesar akan naik sebesar
2,81E-25 satuan dan sebaliknya.
c. Leverage (X2) = 1,70E-21
Jika variabel leverage mengalami
kenaikan sebesar 1 satuan sementara
Prob.
profitabilitas dan likuiditas dapat
1.0000
diasumsikan
tetap,
maka
pengungkapan corporate internet
reporting sebesar akan naik sebesar
1,70E-21 satuan dan sebaliknya.
d. Likuiditas (X3) = - 1,07E-25
Jika variabel likuiditas mengalami
kenaikan sebesar 1 satuan sementara
profitabilitas dan leverage dapat
diasumsikan
tetap,
maka
pengungkapan corporate internet
reporting sebesar akan turun sebesar
1,07E-25 satuan dan sebaliknya.
Uji F
Berdasarkan hasil uji F dari
Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai
Anova memiliki nilai Prob (Fstatistic) sebesar 1,000 yang lebih
besar dari nilai probabilitas 0,05. Hal
tersebut membuktikan, bahwa tidak
terdapat pengaruh signifikan variabel
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independen antara profitabilitas,
leverage dan likuiditas terhadap
variabel dependen pengungkapan
corporate internet reporting dan
secara
simultan
profitabilitas,
leverage dan likuiditas menunjukan
tidak signifikan besarnya pengaruh
terhadap pengungkapan corporate
internet reporting.

corporate internet reporting.
Dengan
demikian
pada
hipotesis 1 hasilnya adalah
terima Ho dan tolak Hα
sehingga
Ho
yang
menyatakan ada pengaruh
positif tetapi tidak signifikan
profitabilitas
terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
dapat
diterima.
Tabel 1. Hasil Uji F
F Statistik
Prob(F-Statistik)
b. Variabel leverage memiliki
1,0000
0,0000
koefisien sebesar 1.07E-21
dan prob. 1,00 yang berarti
variabel leverage berpengaruh
Uji t
Hasil uji regresi panel secara
positif tetapi tidak signifikan
parsial dapat dilakukan dengan dua
terhadap
pengungkapan
cara. Yang pertama, apakah variabel
corporate internet reporting.
X berpengaruh signifikan atau
Dengan
demikian
pada
tidaknya terhadap variabel Y dapat
hipotesis 2 hasilnya adalah
dilihat apabila hasil Prob. lebih kecil
terima Ho dan tolak Hα
dari 0,05 (Prob.<0,05) atau dibawah
sehingga
H2
yang
5%. Apabila hasil Prob. lebih kecil
menyatakan ada pengaruh
dari 0,05 maka dapat dinyatakan
positif dan tidak signifikan
bahwa
variabel
X
tersebut
leverage
terhadap
berpengaruh signifikan terhadap Y.
pengungkapan
corporate
Yang kedua apakah variabel X
internet
reporting
dapat
berpengaruh signifikan atau tidaknya
diterima.
terhadap variabel Y dapat dilihat
c. Variabel likuiditas memiliki
dengan membandingkan t hitung (tkoefisien sebesar -1.07E-25
statistik) dengan t tabel.
dan prob. 1,00 yang berarti
variabel leverage berpengaruh
Tabel 2. Hasil Uji t
positif tetapi tidak signifikan
Variable
Coefficient t-Statistic
Prob.
terhadap
pengungkapan
PROFITABILITAS
2.81E-25
1.09E-12 1.00
LEVERAGE
1.70E-21
1.47E-11 1.00
corporate internet reporting.
LIKUIDITAS
-1.07E-25 -3.43E-13 1.00
Dengan
demikian
pada
C
70.93408
58.24716 0.00
hipotesis 3 hasilnya adalah
terima Ho dan tolak Hα
Berdasarkan hasil tabel diatas
sehingga
H3
yang
untuk uji regresi parsial menunjukkan
bahwa:
menyatakan ada pengaruh
a. Variabel
profitabilitas
positif tetapi tidak signifikan
memiliki
nilai
koefisien
likuiditas
terhadap
sebesar 2.81E-25 dan prob. 1.00
pengungkapan
corporate
yang
artinya
variabel
internet
reporting
dapat
profitabilitas
berpengaruh
diterima.
positif tetapi tidak signifikan
terhadap
pengungkapan
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Hasil Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi yang
digunakan
untuk
mengetahui
seberapa besar hubungan dari
beberapa variabel yang lebih jelas.
Koefisien
determinasi
akan
menjelaskan
kemampuan
pada
seluruh variabel bebas, yang dapat
menjelaskan variabel terikat.
Tabel 3. Hasil Koefisien
Determinasi
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted
Rsquared
0.000000
-0.073171
Hasil dari tabel 3 di atas menunjukan
nilai koefisiensi determinasi Adjusted
R Square sebesar = -0.073171 atau
sebesar -7,3% yang berarti bahwa
variabel profitabilitas, leverage dan
likuiditas secara bersama-sama tidak
mempengaruhi
pengungkapan
corporate internet reporting.
PEMBAHASAN
a. Pengaruh profitabilitas (ROA)
terhadap pengungkapan corporate
internet reporting
Hasil analisis statistik uji t
menunjukkan
bahwa
koefisien
profitabilitas
sebesar
2.81E-25
dengan prob. 1,0. Nilai prob (P-value)
ini menunjukkan bahwa variable
profitabilitas tidak berpengaruh
signifikan terhadap pengungkapan
corporate
internet
reporting.
Berdasarkan nilai koefisiennya pun
terlihat sangat kecil pengaruhnya.
b. Pengaruh leverage (DAR) terhadap
pengungkapan corporate internet
reporting.
Hasil analisis statistik uji t
menunjukkan
bahwa
koefisien
leverage sebesar 1.07E-21 dan prob.
1,00. Nilai prob (P-value) ini
menunjukkan
bahwa
variable

leverage tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan corporate
internet reporting. Berdasarkan nilai
koefisiennya pun terlihat sangat kecil
pengaruhnya.
c. Pengaruh likuiditas (CR) terhadap
pengungkapan corporate internet
reporting.
Hasil analisis statistik uji t
menunjukkan
bahwa
koefisien
leverage sebesar -1.07E-25 dan prob.
1,00. Nilai prob (P-value) ini
menunjukkan
bahwa
variable
leverage tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan corporate
internet reporting. Berdasarkan nilai
koefisiennya pun terlihat sangat kecil
pengaruhnya.
d. Pengaruh profitabilitas (ROA),
leverage (DAR) dan likuiditas (CR)
secara
bersama-sama
terhadap
pengungkapan corporate internet
reporting.
Hasil statistik uji F menunjukkan
bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar
1,000 yang lebih besar dari nilai
probabilitas 0,05 hal ini menunjukkan
bahwa variabel profitabilitas (ROA),
leverage (DAR) dan likuiditas (CR)
secara
bersama-sama
tidak
menunjukkan
pengaruh
secara
signifikan terhadap pengungkapan
corporate internet reporting.
SIMPULAN
Secara parsial variabel profitabilitas
tidak berpengaruh signifikan terhadap
1. pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI tahun 2018 2020.
2. Secara
parsial
variabel
leverage tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan yang
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terdaftar di BEI tahun 2018 2020.
3. Secara
parsial
variabel
likuiditas tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI tahun 2018 2020.
4. Secara serempak variabel
profitabilitas, leverage dan
likuiditas tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI tahun 2018 2020.
SARAN
1. Secara umum secara parsial
maupun
bersama-sama
profitabilitas, levereage dan
likuiditas tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
pengungkapan
corporate
internet
reporting
pada
perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI tahun 2018 2020, oleh sebab itu penelitian
selanjutnya
perlu
memperpanjang
rentang
waktu data yang digunakan
dalam penelitian.
2. Perlu adanya penambahan
variabel yang digunakan
dalam penelitian selanjutnya
dengan
harapan
lebih
memberikan
gambaran
tentang
variabel
yang
mempengaruhi pengungkapan
corporate internet reporting
pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI.
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ABSTRAK
Perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2017 tumbuh 5,07% lebih tinggi
dibanding tahun 2016 yaitu hanya sebesar 5,03%. Terutama pertumbuhan di sub
sektor transportasi mengalami pertumbuhan 8,49% secara tahunan.
Berkembangnya ekonomi di sub sektor transportasi tentunya akan mengundang
investor untuk berinvestasi, oleh karena itu dibutuhkan informasi mengenai laporan
keuangan suatu perusahaan. Informasi mengenai kondisi laporan keuangan
perusahaan sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, solvabilitas dan ukuran
perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan sub sektor
transportasi periode 2015-2017. Kinerja keuangan perusahaan merupakan variabel
terikat dalam penelitian ini, sedangkan likuiditas, solvabilitas dan ukuran
perusahaan adalah variabel bebas. Metode pengambilan sampel yang digunakan
adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (purposive
sampling). Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu asosiatif, sedangkan teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 34,1% faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel likuiditas, solvabilitas
dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya 65,9% dijelaskan oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini. Adanya uji F menunjukkan bahwa secara
simultan variabel likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil uji t
menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan nilai analisis thitung masing
– masing adalah (1,951) dan (-0,602) yang lebih kecil dari ttabel (2,01954).
Sedangkan variabel ukuran perushaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan dengan nilai analisis thitung (4,773) atau lebih besar dari ttabel.
Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan, maka kinerja keuangan
perusahaan akan semakin meningkat.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Menurut data Badan Pusat
Statistik, perkembangan ekonomi
Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07%
lebih tinggi dibanding capaian tahun
2016 sebesar 5,03%. Perkembangan
ekonomi yang terus meningkat
ditandai dengan persaingan bisnis
yang ketat sehingga banyak pebisnis
yang muncul dengan memberikan
penawaran yang mempunyai daya
saing tinggi dengan kompetitor lain.
Hal itu menyebabkan tidak adanya
kepastian
kontinuitas
usaha
perusahaan di masa depan, maka dari
itu dibutuhkan kekuatan dari masingmasing perusahaan tersebut dengan
cara meningkatkan kinerjanya
Data Badan Pusat Statistik
menunjukkan, pada tahun 2017 sektor
transportasi mencetak pertumbuhan
8,49% secara tahunan, atau kedua
tertinggi setelah sektor informasi dan
komunikasi yang tumbuh 9,81%.
Pertumbuhan sektor transportasi tidak
lepas dari realisasi pembangunan
proyek infrastruktur dari pemerintah,
hal ini mendorong tumbuh kembang
investasi pada sektor transportasi.
Menurut data Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM), realisasi
investasi di sektor transportasi
sepanjang 2017 telah mencapai Rp
76,11 triliun atau tumbuh 10% secara
tahunan. Berdasarkan sumber aliran
modal, realisasi investasi domestik di
sektor transportasi sepanjang tahun
2017 tumbuh 25,57% sedangkan
investasi asing naik tipis 2,63%.
Perkembangan ekonomi di sektor
transportasi,
didorong
oleh
konsistensi
pemerintah
dalam
menggenjot
perbaikan
kinerja
transportasi
dan
pembangunan
infrastruktur.

Berkembangnya ekonomi di
sektor transportasi, tentunya akan
mengundang
investor
untuk
berinvestasi,
oleh
karena
itu
dibutuhkan informasi mengenai
kondisi laporan keuangan suatu
perusahaan. Informasi mengenai
kondisi laporan keuangan perusahaan
sangat diperlukan bagi suatu
perusahaan, dengan tujuan dapat
digunakan sebagai pengambilan
keputusan ekonomi, didukung oleh
Accounting Principles Board (APB)
no. 4 yang menyatakan tentang fungsi
dari laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang bersifat
finansial mengenai aktivitas ekonomi,
dan digunakan untuk pengambilan
keputusan
ekonomi.
Tujuan
pelaporan
keuangan
adalah
menyediakan
informasi
kepada
investor mengenai prospek kondisi
keuangan perusahaan, terutama
menyangkut jumlah, waktu dan
kepastian arus kas yang diperoleh
perusahaan. Bagi investor hal ini
terkait dengan return
yang
diharapkan
dari
dana
yang
diinvestasikan.
Menurut
Fahmi
(2013:28),
laporan keuangan suatu perusahaan
merupakan
gambaran
yang
menjelaskan
tentang
kondisi
keuangan perusahaan. Disinilah
bagian yang paling banyak dan paling
diteliti untuk dilihat oleh investor
dalam rangka mengetahui kondisi
keuangan perusahaan tidak likuid
lagi, maka dari itu menunjukkan
bahwa perusahaan telah menunjukkan
kecenderungan tidak sehat lagi dan
membutuhkan
dana
untuk
membantunya mencapai likuiditas
lagi.
Menurut
Ikatan
Akuntan
Indonesia (IAI) (2012:18), kinerja
keuangan
adalah
kemampuan
perusahaan dalam mengelola dan
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mengendalikan sumber daya yang
dimilikinya.
Informasi
dari
perusahaan lazimnya didasarkan pada
kinerja perusahaan yang tercermin
dalam laporan keuangan. Berdasarkan
laporan keuangan, investor dapat
mengetahui kinerja perusahaan dalam
menghasilkan profitabilitas dan
kemampuan
perusahaan
dalam
mengelola
dan
mengendalikan
sumber daya yang dimilikinya.
Kinerja keuangan yang baik akan
meningkatkan laba yang baik pula
karena semakin tingginya laba, maka
akan semakin tinggi pula nilai dari
suatu kinerja keuangan. Laporan
keuangan
perusahaan
sangat
dibutuhkan sebagai alat analisis yang
digunakan untuk melakukan suatu
investasi bagi investor, dengan
laporan keuangan seorang investor
akan menganalis apa yang harus
dilakukan dalam berinvestasi.
Laporan keuangan merupakan
sebuah informasi yang penting bagi
investor dalam mengambil keputusan
investasi. Manfaat laporan keuangan
tersebut menjadi optimal bagi
investor apabila investor dapat
menganalisis lebih lanjut melalui
analisis rasio keuangan. Selain dari
publikasi
laporan
keuangan
perusahaan juga diperlukan adanya
analisis terhadap rasio keuangan
perusahaan,
yaitu
dengan
menggunakan perhitungan rasio-rasio
keuangan
perusahaan,
Harahap
(2009:134).
Solvabilitas adalah kemampuan
perusahaan untuk memenuhi segala
kewajiban
finansialnya
apabila
perusahaan sekiranya saat ini
dilikuidasikan, (Riyanto, 2011:32).
Perusahaan yang solvabel berarti
perusahaan tersebut mempunyai aset
atau kekayaan yang cukup untuk
membayar semua utang-utangnya

sehingga kinerja yang dihasilkan
semakin baik.
Menurut Hartono (2015:282),
ukuran perusahaan merupakan ukuran
aset yang digunakan untuk mengukur
besarnya perusahaan. Berdasarkan
definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa ukuran perusahaan adalah
pengelompokan perusahaan kedalam
beberapa kelompok, diantaranya
perusahaan kecil, sedang dan besar
dengan melihat total aset yang
dimiliki suatu perusahaan di akhir
tahun.
Berdasarkan latar belakang
permasalahan yang telah dijelaskan
tersebut,
maka
dipilih
judul
“Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas
dan Ukuran Perusahaan terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan
(Studi pada Perusahaan Sub sektor
Transportasi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode
2015-2017).
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar
belakang
masalah yang dikemukakan di atas,
masalah yang diteliti selanjutnya
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah secara parsial likuiditas
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah
secara
parsial
solvabilitas
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
keuangan perusahaan?
3. Apakah secara parsial ukuran
perusahaan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
keuangan perusahaan?
4. Apakah
secara
simultan
likuiditas,
solvabilitas
dan
ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
keuangan perusahaan?
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1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di atas
maka penelitian ini memiliki beberapa
tujuan, yang dapat penulis sampaikan
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah secara
parsial likuiditas berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
keuangan perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah secara
parsial solvabilitas berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
keuangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah secara
parsial
ukuran
perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah secara
simultan likuiditas, solvabilitas
dan
ukuran
perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Keagenan (Agency
Theory)
Konsep teori keagenan menurut
Anthony dan Govindarajan dalam
Siagian (2011:10) adalah hubungan
atau kontak antara principal (pemilik)
dengan agent (pihak manajemen
suatu
perusahaan).
Principal
memperkerjakan
agent
untuk
melakukan tugas untuk kepentingan
principal, termasuk pendelegasian
otorisasi pengambilan keputusan dari
principal kepada agent. Pada
perusahaan yang modalnya yang
terdiri atas saham, pemegang saham
bertindak principal, dan Chief
Executive Officer (CEO) sebagai
agent mereka. Pemegang saham
memperkerjakan
CEO
untuk
bertindak sesuai dengan kepentingan
principal.

Perspektif hubungan keagenan
merupakan dasar yang digunakan
untuk memahami hubungan antara
manajer dan pemegang saham. Jensen
dan Meckling dalam Siagian
(2011:10)
menyatakan
bahwa
hubungan keagenan adalah sebuah
kontrak antar manajer (agent) dengan
pemegang
saham
(principal).
Hubungan
keagenan
tersebut
terkadang menimbulkan masalah
antara manajer dan pemegang saham.
Konflik yang terjadi karena
manusia adalah makhluk ekonomi
yang mempunyai
sifat
dasar
memetingkan
kepentingan
diri
sendiri. Pemegang saham dan
manajer memiliki tujuan yang
berbeda
dan
masing-masing
menginginkan
tujuan
mereka
terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah
munculnya konflik kepentingan.
Pemegang saham menginginkan
pengembalian lebih besar dan
secepat-cepatnya atas investasi yang
mereka tanamkan sedangkan manajer
menginginkan
kepentingannya
diakomodasikan dengan pemberian
kompensasi atau insentif yang
sebesar-besarnya atas kinerjanya
dalam menjalankan perusahaan.
2.1.2. Laporan Keuangan
1. Pengertian Laporan Keuangan
Menurut PSAK 1 (2015:1.3),
laporan keuangan adalah suatu
penyajian terstruktur dari posisi
keuangan dan kinerja keuangan suatu
entitas. Pengertian laporan keuangan
menurut Munawir (2010:5), laporan
keuangan adalah dua daftar yang
disusun oleh Akuntan pada akhir
periode untuk suatu perusahaan.
Kedua daftar itu adalah daftar neraca
atau daftar posisi keuangan dan daftar
pendapatan atau daftar laba rugi.
Menurut Kasmir (2018:7) laporan
keuangan adalah laporan yang
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menunjukkan kondisi keuangan
perusahaan pada saat ini atau dalam
suatu periode tertentu.
2. Jenis Laporan Keuangan
Komponen laporan keuangan
lengkap menurut PSAK 1 (2015:3)
terdiri dari:
a. Laporan posisi keuangan
pada akhir periode
b. Laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif
lain selama periode
c. Laporan perubahan ekuitas
selama periode
d. Laporan arus kas selama
periode
e. Catatan
atas
laporan
keuangan, berisi ringkasan
kebijakan akuntansi yang
signifikan dan informasi
penjelasan lain
f. Laporan posisi keuangan
pada awal periode terdekat
sebelumnya ketika entitas
menerapkan suatu kebijakan
akuntansi secara retrospektif
atau membuat penyajian
kembali pos-pos laporan
keuangan, atau ketika entitas
mereklasifikasi
pos-pos
dalam laporan keuangan
sesuai dengan paragraf 40A40D
3. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan menurut
PSAK
1
(2015:3)
adalah
menyediakan
informasi
yang
menyangkut
posisi
keuangan,
kinerja, serta perubahan posisi
keuangan suatu entitas yang
bermanfaat bagi sejumlah besar
pengguna dalam pengambilan
keputusan ekonomis.
Menurut Kasmir (2018:10) tujuan
laporan keuangan yaitu:

1) Memberikan informasi tentang
jenis dan jumlah aset yang
dimiliki perusahaan.
2) Memberikan informasi tentang
jenis dan jumlah utang dan modal
yang dimiliki
perusahaan pada saat ini.
3) Memberikan informasi tentang
jenis dan jumlah pendapatan
yang diperoleh pada suatu
periode tertentu.
4) Memberikan informasi tentang
jenis dan jumlah biaya dan jenis
biaya
yang
dikeluarkan
perusahaan dalam suatu periode
tertentu.
5) Memberikan informasi tentang
perubahan-perubahan
yang
terjadi terhadap aset, utang dan
modal perusahaan.
6) Memberikan informasi tentang
kinerja manajemen perusahaan
dalam suatu periode.
7) Memberikan informasi tentang
catatan-catatan atas laporan
keuangan.
8) Informasi keuangan lainnya.
2.1.3 Kinerja
Keuangan
Perusahaan
Menurut Fahmi (2011:2) kinerja
keuangan adalah suatu analisis yang
dilakukan untuk melihat sejauh
mana suatu perusahaan telah
melaksanakan
dengan
menggunakan
aturan-aturan
pelaksanaan keuangan secara baik
dan benar. Kinerja perusahaan
merupakan suatu gambaran tentang
kondisi keuangan suatu perusahaan
yang dianalisis dengan alat- alat
analisis keuangan, sehingga dapat
diketahui mengenai baik buruknya
keadaan keuangan suatu perusahaan
yang mencerminkan prestasi kerja
dalam periode tertentu. Hal ini
sangat penting agar sumber daya
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digunakan secara optimal dalam
menghadapi perubahan lingkungan.
Dalam penelitian ini kinerja
keuangan diukur dengan rumus:

Laba Sebelum Pajak = Pendapatan –
Biaya (sebelum pajak)

2.1.4 Likuiditas
1. Pengertian Likuiditas
Menurut
Hani
(2015:21),
likuiditas merupakan kemampuan
suatu perusahaan dalam memenuhi
kewajiban-kewajiban keuangan yang
segera dapat dicairkan atau yang
sudah jatuh tempo. Secara spesifik
likuiditas mencerminkan ketersedian
dana yang dimiliki perusahaan guna
memenuhi semua utang yang akan
jatuh tempo.
2. Jenis-Jenis Likuiditas
Menurut
Hani
(2015:122)
menyatakan bahwa likuiditas dapat
diukur menggunakan rasio-rasio,
diantaranya:
1) Rasio lancar
2) Rasio cepat
3) Rasio kas
Berdasarkan teori diatas maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa jenisjenis rasio likuiditas yaitu rasio
lancar, rasio cepat dan rasio kas.
Namun dalam penelitian ini hanya
menggunakan rasio lancar sebagai
alat ukur dalam menilai tingkat
likuiditas perusahaan, berikut adalah
rumus dari rasio lancar:
Rasio Lancar = Aset Lancar
Utang lancar

3. Manfaat Likuiditas
Menurut Kasmir (2018:132)
adapun tujuan dan manfaat dari rasio
likuiditas yaitu, sebagai berikut :
1) Untuk mengukur kemampuan
perusahaan membayar kewajiban
atau utaang yang segera jatuh
tempo pada saat ditagih.
2) Untuk mengukur kemampuan
perusahaan membayar kewajiban
jangka pendek dengan aktiva
lancar secara keseluruhan.
3) Untuk mengukur kemampuan
perusahaan membayar kewajiban
jangka pendek dengan aktiva
lancar tanpa memperhitungkan
sediaan atau piutang.
4) Untuk
mengukur
atau
membandingkan antara jumlah
sediaan yang ada dengan modal
kerja perusahaan.
5) Untuk mengukur seberapa besar
uang kas yang tersedia untuk
membayar utang.
6) Sebagai alat perencanaan ke
depan, terutama yang berkaitan
dengan perencanaan kas dan
utang.
7) Untuk melihat kondisi dan posisi
likuiditas perusahaan dari waktu
ke
waktu
dengan
membandingkannya
untuk
beberapa periode.
8) Untuk melihat kelemahan yang
dimiliki perusahaan dari masingmasing komponen yang ada di
aktiva lancar dan utang lancar.
9) Menjadi alat pemicu bagi pihak
manajemen untuk memperbaiki
kinerjanya, dengan melihat rasio
likuiditas yang ada pada saat ini.
2.1.5 Solvabilitas
1. Pengertian Solvabilitas
Solvabilitas adalah kemampuan
perusahaan untuk memenuhi segala
kewajiban finansialnya apabila
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perusahaan sekiranya saat ini
dilikuidasikan (Riyanto, 2011:32).
2. Jenis-jenis Solvabilitas
Adapun solvabilitas dapat diukur
dengan rasio-rasio berikut:
1) Debt to Assets Ratio (DAR)
2) Debt to Equity Ratio (DER)
3) Long Term Debt to Ratio
Dalam penelitian ini hanya
menggunakan Debt to Assets Ratio
sebagai alat ukur dalam menilai
tingkat solvabilitas perusahaan,
berikut adalah rumus dari DAR:
Rasio Utang = Total Utang
Total Aset

3. Tujuan Solvabilitas
Menurut Kasmir (2018:153), tujuan
perusahaan menggunakan rasio
solvabilitas yaitu:
1) Untuk
mengetahui
posisi
perusahaan terhadap kewajiban
kepada pihak lainnya
2) Untuk
menilai
kemampuan
perusahaan dalam memenuhi
kewajiban yang bersifat tetap
(seperti
angsuran
pinjaman
termasuk bunga)
3) Untuk menilai keseimbangan
antara nilai aktiva khususnya
aktiva tetap dengan modal.
4) Untuk menilai seberapa besar
aktiva perusahaan dibiayai oleh
utang.
5) Untuk menilai seberapa besar
pengaruh
utang
perusahaan
terhadap pengelolaan aktiva.
6) Untuk menilai atau mengukur
berapa bagian dari setiao rupiah
modal sendiri yang dijadikan
jaminan utang jangka panjang.
7) Untuk menilai berapa dana
pinjaman yang segera akan
ditagih, terdapat sekian kalinya
modal sendiri yang dimiliki.

2.1.6 Ukuran Perusahaan
1. Pengertian Ukuran Perusahaan
Menurut Hartono (2015:282),
ukuran perusahaan merupakan ukuran
aset yang digunakan untuk mengukur
besarnya perusahaan.
2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan
Klasifikasi ukuran perusahaan
menurut UU No. 20 Tahun 2008
dibagi kedalam 4 (empat) kategori
yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha
menengah, dan usaha besar.
3. Indikator Ukuran Perusahaan
Menurut Hartono (2015:281)
menyatakan bahwa ukuran aset
digunakan untuk mengukur besarnya
perusahaan, ukuran aktiva tersebut
diukur sebagai logaritma dari total
aktiva. Ukuran perusahaan dapat
dihitung dengan Logaritma natural
(Ln) dari total asset yang dirumuskan
sebagai berikut:
Ukuran Perusahaan =
aset)

Ln (total

2.2 Kerangka Konseptual

2.3. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah
penelitian telah dinyatakan dalam
bentuk
kalimat
pertanyaan
(Sugiyono, 2017:64).
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H1
:
Likuiditas
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan
H2 : Solvabilitas berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan
H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap terhadap kinerja
keuangan perusahaan
H4 : Likuiditas, Solvabilitas dan
Ukuran Perusahaan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap
terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan

METODOLOGI
PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada
perusahaan sub sektor transportasi
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2015-2017
yang dilaksanakan pada Bulan Juni
sampai dengan Agustus 2019.
3.2. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
penelitian asosiatif yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui
kemungkinan adanya hubungan
sebab-akibat
berupa
pengaruh
variabel bebas yaitu likuiditas,
solvabilitas dan ukuran perusahaan
terhadap variabel terikat yaitu kinerja
keuangan perusahaan.
3.3. Populasi dan Sampel
3.3.1. Populasi
Menurut Sugiyono (2017:80):
“Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh
penelitian untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi 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 seluruh perusahaan sub
sektor transportasi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai
tahun
2015-2017
dan
telah
memberikan
laporan
keuangan
perusahaan.
3.3.2. Sampel
Sugiyono (2017:81) mendefinisikan
sampel sebagai berikut:
“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.
Apa yang dipelajari dari populasi itu,
kesimpulannya
akan
dapat
diberlakukan untuk populasi. Untuk
itu sampel yang diambil dari populasi
harus
betul-betul
representatif
(mewakili).” Sampel penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan sub sektor transportasi
yang terdaftar di BEI (Bursa Efek
Indonesia) tahun 2015 sampai dengan
tahun 2017. Sampel sebanyak 35
perusahaan. Perusahaan tersebut
diseleksi kembali sesuai dengan
kriteria purpose sampling yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Adapun beberapa kriteri yang
harus dipenuhi oleh sampel yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah :
1.

2.

3.

Perusahaan
sub
sektor
transportasi yang terdaftar di
(BEI) mulai tahun 2015 sampai
dengan tahun 2017.
Perusahaan
sub
sektor
transportasi yang menerbitkan
laporan keuangan dalam mata
uang rupiah.
Perusahaan
sub
sektor
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transportasi yang menghasilkan
laba positif selama 2015 sampai
dengan tahun 2017.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Terdapat dua hal utama yang
mempengaruhi kualitas data hasil
penelitian, yaitu kualitas instrumen
penelitian dan kualitas pengumpulan
data. Pengumpulan data dapat
dilakukan dalam berbagai setting,
berbagai sumber dan berbagai cara
(Sugiyono, 2017:137).
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 likuiditas,
solvabilitas dan ukuran perusahaan,
yang diperoleh dari laporan keuangan
tahunan di pusat informasi pasar
modal (www.idx.co.id).
3.5. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data bertujuan
untuk menjawab rumusan masalah
maupun hipotesis penelitian yang
telah
dirumuskan
sebelumnya.
Penelitian ini menggunakan analisis
regresi berganda guna mengetahui
sejauh mana pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikatnya.
Guna menguji pengaruh beberapa
variabel bebas yang diteliti dengan
variabel terikat dapat digunakan
model matematika dibawah ini.
terikat dapat digunakan model
matematika sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4 +ɛ
Keterangan:

Y
:
Kinerja
Keuangan
Perusahaan
X1
: Likuiditas
X2
: Solvabilitas
X3
: Ukuran Perusahaan
α
: Konstanta
β1, β2, β3 : Koefisien Regresi
Ɛ
: Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis
statistik
deskriptif
digunakan
untuk
memberikan
deskriptif tentang data setiap
variabel-variabel penelitian ini. Data
yang dilihat adalah jumlah data, nilai
minimum, nilai maksimum, nilai ratarata (mean) dan standar deviasi.
Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik
Deskriptif

4.1.2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Setelah
melakukan
analisis
statistik deskriptif maka yang perlu
dilakukan selanjutnya adalah 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
heteroskedastisitas,
(3)
uji
multikoleniaritas
dan
(4)
uji
autokorelasi. Hasilnya berikut penulis
sajikan dibawah ini :
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah data distribusi
normal atau tidak dalam penelitian
ini, uji normalitas yang dilakukan
oleh peneliti yaitu uji statistik OneSample Kolmogorov-Smirnov (K-S).
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Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik
Deskriptif
Unstandardized
Residual
N
Normal
Parametersa,b

45
Mean

,0000000

Std.
Deviation

28,06931217

Absolute

,131

Positive

,131

Negative
Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

-,120
,131
,052c

Most Extreme
Differences

Pada tabel Kolmogorov Smirnov di
atas nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar
0,052 yang berarti lebih besar dari
nilai α (0,05), sehingga disimpulkan
bahwa hasil dari uji normalitas
menunjukan bahwa nilai residual
berdistribusi normal dan memenuhi
asumsi normalitas.

menyebar secara acak dan tidak
membentuk sebuah pola tertentu
yang jelas serta tersebar baik diatas
maupun dibawah angka nol pada
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model
regresi, sehingga model regresi
layak digunakan untuk diteliti.
3. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan
untuk melihat apakah terdapat
korelasi antara variabel bebas atau
tidak. Multikolinieritas dilakukan
dengan melihat nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF).
Dikatakan
tidak
terjadi
multikolinieritas jika nilai tolerance >
0,1 atau VIF < 5. Di bawah ini
disampaikan
hasil
uji
multikolinieritas dengan melihat
Tolerance dan Variance Inflation
Factor (VIF) nya.
Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinieritas
Collinearity Statistics

2. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan
untuk mengetahui apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan
varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lainnya.
Gambar
4.1.
Heterokedastisitas

Hasil

Uji

Pada diagram scatterplot di atas
menunjukkan bahwa titik-titik

Variabel

Tolerance

VIF

Hasil

Simpulan

Hasil

Simpulan

Likuiditas

0,436

> 0,1

2,295

< 10

Solvabilitas
Ukuran
Perusahaan

0,789

> 0,1

1,268

< 10

0,483

> 0,1

2,072

< 10

Data di atas menunjukkan bahwa
semua variabel mempunyai nilai
Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF
kurang dari 10, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
gejala multikolinieritas dalam metode
penelitian ini.
4. Uji Autokorelasi
Uji
autokorelasi
bertujuan
mengetahui adanya korelasi antara
anggota serangkaian observasi yang
diurutkan menurut waktu.

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

153

β1 =

Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan tabel 4.4.
diperoleh nilai D-W pada
output data di atas yaitu Model
sebesar 1,098 berada di
antara -2 dan 2. Maka dapat
disimpulkan model regresi
1
yang digunakan bebas dari
gangguan autokorelasi.

R

R
Square

,621a

,386

4.1.3. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier berganda
adalah metode yang digunakan untuk
menguji pengaruh dua atau Iebih
variabel independen terhadap variabel
dependen.
Tabel 4.5. Hasil Uji Regresi
Berganda
Unstandardized
Coefficients

β2 =

Standardized
Coefficients

Model
B
(Constant)
1

Likuiditas
Solvabilitas
Ukuran
Perusahaan

Std.
Error

Beta

215,130
10,980

55,924
5,628

,362

-14,847

24,678

-,083

8,751

1,833

,841

Berikut adalah model regresi
berganda:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Ɛ
Hasil pengujian analisis regresi
berganda dapat dijelaskan melalui
persamaan berikut:
Y = -215,130 + 10,980X1 - 14,847X2
+ 8,751X3 + Ɛ
Keterangan :
α=
konstanta
-215,130
menunjukan bahwa jika
likuiditas, solvabilitas dan
ukuran perusahaan adalah
nol atau konstan, maka
integritas kinerja keuangan
perusahaan akan nilai negatif
sebesar 215,130.

β3 =

Koefisien regresi variabel
Adjusted
R
Square

Std. Error
of the
Estimate

DurbinWatson

,341

29,07811

1,098

likuiditas diperoleh nilai
10,980 yang berarti jika
variabel
likuiditas
mengalami kenaikan satusatuan, sementara variabel
solvabilitas dan ukuran
perusahaan
diasumsikan
tetap, maka kinerja keuangan
akan mengalami kenaikan
sebesar 10,980.
Koefisien regresi variabel
solvabilitas diperoleh nilai 14,847 yang berarti jika
variabel
solvabilitas
mengalami penurunan satusatuan, sementara variabel
likuiditas
dan
ukuran
perusahaan
diasumsikan
tetap, maka kinerja keuangan
akan mengalami penurunan
sebesar 14,847.
Koefisien regresi variabel
ukuran perusahaan diperoleh
nilai 8,751 yang berarti jika
variabel ukuran perusahaan
mengalami kenaikan satusatuan, sementara variabel
likuiditas dan solvabilitas
diasumsikan tetap, maka
kinerja
keuangan
akan
mengalami kenaikan sebesar
8,751.

4.1.4. 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

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

154

jawaban rumusan masalah tersebut
yang tertuang dalam hipotesis.
Beberapa hal yang termasuk ke dalam
uji hipotesis ini antara lain uji t (uji
parsial), uji F (uji simultan) dan
koefisien determinasi (R2).
1.

thitung (1,951) < ttabel (2,01954). Serta
nilai signifikansinya di atas 0,05.
b. Secara parsial solvabilitas tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan karena
thitung (-0,602) < ttabel (2,01954). Serta
nilai signifikansinya di atas 0,05.
c. Secara parsial ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan karena
thitung (4,773) > ttabel (2,01954). Serta
nilai signifikansinya di bawah 0,05.

Hasil Uji t (Uji Parsial)
Uji t ini bertujuan untuk melihat
pengaruh
variabel
independen
terhadap variabel dependennya secara
parsial atau sendiri-sendiri. Jika
dalam penelitian ini akan dilihat
bagaimana
pengaruh
likuiditas,
2. Hasil Uji Uji F (Uji Simultan)
solvabilitas dan ukuran perusahaan
Uji F dimaksudkan untuk menguji
terhadap
kinerja
keuangan
model regresi atas pengaruh seluruh
perusahaan.
variabel independen secara simultan
Tabel 4.6. Hasil Uji t
Berdasarkan hasil dari
t
Sig.
tabel 4.6. diatas untuk
Variabel
α = Kesimpulan
thitung
ttabel
Hasil 5%
melihat pengaruh antara
Tidak
variabel
independen
<
>
berpengaruh
dengan variabel dependen
Likuiditas
1,951 2,01954 0,058 0,05 signifikan
dapat
dengan
Tidak
membandingkan
antara
<
>
berpengaruh
thitung dengan ttabel. Nilai Solvabilitas 0,602 2,01954 0,551 0,05 signifikan
>
<
Berpengaruh
thitung dapat dilihat pada Ukuran
4,773
0,000
Perusahaan
2,01954
0,05
signifikan
nilai signifikansi tabel
terhadap variabel dependen. Uji F
distribusi t dan menggunakan rumus
dilakukan
pada
Sum of
Mean
Model
df
F
Sig.
tingkat signifikansi
Squares
Square
F pada output hasil
3
7258,536
8,585
,000b
Regression 21775,607
anlisis
regresi
1 Residual
34666,997
41
845,537
dengan 0,05 (taraf
Total
56442,603
44
signifikansi α = 5%).
df = n - k- 1, n adalah jumlah sampel
Tabel 4.7. Hasil Uji F
dan k adalah jumlah variabel
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat
independen. Sehingga hasilnya df =
bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000
45 - 3 - 1 = 41. Dengan menggunakan
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05
maka dapat dikatakan bahwa likuiditas,
tabel distribusi t dan taraf signifikansi
solvabilitas dan ukuran perusahaan
0,05, maka diperoleh nilai ttabel
secara simultan atau bersama-sama
sebesar
2,01954.
Dengan
berpengaruh
terhadap
kinerja
membandingkan antara thitung dengan
keuangan perusahaan.
ttabel, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
a. Secara parsial likuiditas tidak
3. Koefisien Determinasi
berpengaruh signifikan terhadap
Koefisiensi determinasi (R2)
kinerja keuangan perusahaan karena
bertujuan untuk mengukur seberapa
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jauh kemampuan model dalam
menerangkan
variasi
variabel
independen. Berikut hasil uji
koefisiensi determinasi dapat dilihat
di bawah ini :
Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien
Determinasi
Model

R

R
Square

1

,621a

,386

Adjusted
R
Square
,341

Std.
Error of
the
Estimate
29,07811

Dari tabel di atas diketahui bahwa
hasil uji Adjusted R Square pada
penelitian ini diperoleh nilai sebesar
0,341 atau sebesar 34,1%. Hal ini
menunjukkan
bahwa
kinerja
keuangan dipengaruhi oleh likuiditas,
solvabilitas dan ukuran perusahaan
sebesar 34,1%, sedangkan sisanya
65,9% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.
4.2. Pembahasan

a.

Pengaruh Likuiditas Terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan
H1
menyatakan
likuiditas
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan.
Berdasarkan tabel di atas diperoleh
thitung (1,951) < ttabel (2,01954) dan
nilai signifikansi sebesar 0,058 yang
lebih besar dari taraf signifikansi
(0,05) maka H1 ditolak. Sehingga,
dapat disimpulkan bahwa secara
parsial likuiditas tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan.
Nilai signifikansi likuiditas yang
lebih kecil dari dari signifikansi yang
diharapkan (0,05), menunjukkan
bahwa setiap peningkatan atau
penurunan variabel likuiditas tidak
berpengaruh terhadap peningkatan
atau penurunan kinerja keuangan
perusahaan pada perusahaan sub
sektor transportasi yang terdaftar di

BEI
tahun
2015-2017.
Hasil
penelitian ini mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Cindhy Dahlia
(2018) yang menyatakan bahwa
likuiditas
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan.
Kondisi ini dapat diartikan bahwa
nilai likuiditas yang dihitung dengan
rasio lancar (perbandingan antara aset
lancar dan utang lancar) tidak
memberikan
pengaruh
dalam
meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan.
Rasio
lancar
menunjukkan sejauh mana aset lancar
menutupi
kewajiban-kewajiban
lancar. Semakin besar perbandingan
aset lancar dan kewajiban lancar
semakin
tinggi
kemampuan
perusahaan menutupi kewajiban
jangka pendeknya.
Rasio lancar yang rendah biasanya
dianggap menunjukkan terjadinya
masalah dalam likuidasi, sebaliknya
rasio lancar yang terlalu tinggi juga
kurang baik, karena menunjukkan
banyaknya dana menganggur yang
pada akhirnya dapat mengurangi
kemampuan laba perusahaan (Sawir,
2009:10).
Sehingga
dapat
disimpulkan dalam periode jangka
periode menengah (2015-2017)
penelitian pada perusahaan sub sektor
transportasi, tingkat likuiditas tidak
mempengaruhi kinerja keuangan
perusahaan. Hal ini bisa disebabkan
pada efektifitas penggunaan dana
yang dimiliki perusahaan untuk
menghasilkan laba sebelum pajak
(EBT).
b.

Pengaruh Solvabilitas Terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan
H2
menyatakan
solvabilitas
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan.
Berdasarkan tabel di atas diperoleh
thitung (-0,602) < ttabel (2,01954) dan
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nilai signifikansi sebesar 0,551 yang
lebih besar dari taraf signifikansi
(0,05) maka H1 ditolak. Sehingga,
dapat disimpulkan bahwa secara
parsial solvabilitas tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan.
Nilai signifikansi solvabilitas yang
lebih kecil dari dari signifikansi yang
diharapkan (0,05), menunjukkan
bahwa setiap peningkatan atau
penurunan variabel solvabilitas tidak
berpengaruh terhadap peningkatan
atau penurunan kinerja keuangan
perusahaan pada perusahaan sub
sektor transportasi yang terdaftar di
BEI
tahun
2015-2017.
Hasil
penelitian ini mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Wikan Budi
Utami dan Sri Laksmi Pardanawati
(2016) yang menyatakan bahwa
solvabilitas
tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan.
Sehingga dalam jangka periode
menengah (2015-2017) penelitian
pada
perusahaan
sub
sektor
transportasi, dengan nilai solvabilitas
yang dihitung dengan rasio utang
(perbandingan antara total utang
dengan total aset) dapat disimpulkan
tidak
mempengaruhi
kinerja
keuangan perusahaan. Hal ini
disebabkan karena banyaknya utang
yang dimiliki perusahaan, bisa
mengakibatkan tidak maksimalnya
kinerja keuangan yang dicapai oleh
perusahaan.
c.

Pengaruh Ukuran Perusahaan
Terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan
H3 menyatakan ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan.
Berdasarkan tabel di atas diperoleh
karena thitung (4,773) > ttabel (2,01954)
dan nilai signifikansi sebesar 0,000

yang lebih kecil dari taraf signifikansi
(0,05) maka H3 ditolak. Sehingga,
dapat disimpulkan bahwa secara
parsial
ukuran
perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan.
Nilai
signifikansi
ukuran
perusahaan yang lebih kecil dari dari
signifikansi yang diharapkan (0,05),
menunjukkan
bahwa
setiap
peningkatan atau penurunan variabel
ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap peningkatan atau penurunan
kinerja keuangan perusahaan pada
perusahaan sub sektor transportasi
yang terdaftar di BEI tahun 20152017. Hasil penelitian ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh
Cindhy
Dahlia
(2018)
yang
menyatakan
bahwa
ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap
kinerja keuangan perusahaan.
Kondisi ini dapat diartikan bahwa
nilai ukuran perusahaan yang
dihitung dengan rasio lancar
(perbandingan antara
logaritma
natural total aset) memberikan
pengaruh
dalam
meningkatkan
kinerja
keuangan
perusahaan.
Semakin besar aset yang dimiliki
perusahaan, maka semakin besar pula
kinerja keuangan yang terjadi dalam
operasional suatu perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN
Bedasarkan 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:
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1.

2.

3.

4.

Secara parsial likuiditas tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Hal ini berarti
setiap
peningkatan
atau
penurunan variabel likuiditas
tidak berpengaruh terhadap
peningkatan atau penurunan
kinerja keuangan perusahaan
tingkat
likuiditas
tidak
mempengaruhi
kinerja
keuangan perusahaan. Hal ini
bisa disebabkan pada efektifitas
penggunaan dana yang dimiliki
perusahaan
untuk
menghasilkan laba sebelum
pajak (EBT).
Secara parsial solvabilitas tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Hal ini berarti
setiap
peningkatan
atau
penurunan variabel solvabilitas
tidak berpengaruh terhadap
peningkatan atau penurunan
kinerja keuangan perusahaan.
Hal ini disebabkan karena
banyaknya utang yang dimiliki
perusahaan,
bisa
mengakibatkan
tidak
maksimalnya kinerja keuangan
yang dicapai oleh perusahaan.
Secara
parsial
ukuran
perusahaan
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Hal ini
berarti setiap peningkatan atau
penurunan variabel ukuran
perusahaan
berpengaruh
terhadap peningkatan atau
penurunan kinerja keuangan.
Semakin besar aset yang
dimiliki perusahaan, maka
semakin besar pula kinerja
keuangan yang tercapai dalam
operasional suatu perusahaan.
Secara
simultan
likuiditas,
solvabilitas
dan
ukuran

perusahaan
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di
atas, maka penulis dapat memberikan
beberapa saran, sebagai berikut:
1.
Bagi perusahaan diharapkan
hasil penelitian ini diharapkan
dapat membantu manajemen
dalam meningkatkan kinerja
keuangan perusahaan sehingga
menjadi sinyal positif bagi
investor.
2.
Bagi investor maupun calon
investor
yang
ingin
menginvestasikan
sahamnya
pada
suatu
perusahaan
sebaiknya melihat terlebih
dahulu bagaimana kondisi
kinerja keuangan perusahaan
yang akan dipilih yang terdapat
dalam
laporan
keuangan
perusahaan. Dan hendaknya
menginvestasikan dana pada
perusahaan
yang
mampu
menghasilkan laba optimal
melalui kegiatan investasi
mereka serta perusahaan yang
membagikan labanya secara
konsisten
sehingga
dapat
membantu
pengambilan
keputusan dalam menanamkan
modalnya pada perusahaan.
3.
Penelitian
selanjutnya
disarankan dapat menambah
variabel bebas yang terkait
dengan
kinerja
keuangan
perusahaan, mengingat 65,9%
dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti dalam
penelitian ini, dan selalu
menggunakan tahun penelitian
yang terbaru untuk memberikan
gambaran terkini mengenai
perusahaan.
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ABSTRAK
Dalam era modern di tahun ini, Direktorat Jendral Pajak memberikan kemudahan
pada setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan terutama di
PPh 21 agar wajib pajak merasa puas dalam pelayanan pajak, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialiasasi perpajakan, kualitas pelayanan
pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi pada PT. Sumberdaya Dian Mandiri, Jakarta Pusat. Penelitian
ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak
orang pribadi yang bekerja di PT. Sumberdaya Dian Mandiri, Jakarta Pusat. Metode
convenience sampling dengan menggunakan sampel berjumlah 60 responden.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan program Statistical Product and Service
Solution (SPSS) for windows 24.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara
parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan signifikan di
atas 0,05 yaitu 0.066, sedangkan kualitas pelayanan pajak t hitung lebih kecil dari t
tabel serta nilai signifikan sebesar 0,009 yang artinya di bawah 0,05 dan memiliki
pengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi, modernisasi
sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi karena t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikannya
0,004 dibawah 0,05 yang artinya variabel modernisasi sistem administrasi
perpajakan berpengaruh signifikan terhadapan kepuasan wajib pajak orang pribdai.
Secara simultan sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan modernisasi
sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi pada PT. Sumberdaya Dian Mandiri, Jakarta Pusat karena nilai
signifikan 0,003 < 0,05.
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PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah
satu negara berkembang yang sedang
giat dalam melakukan pembangunan
nasional, pembangunan tersebut
mencakup berbagai bidang dalam
kehidupan baik ekonomi, politik,
sosial, budaya, pertahanan, maupun
keamanan sesuai dalam Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 (Haryaningsih, 2017:03).
Pajak bertujuan meningkatkan
kesejahteraan
rakyat
melalui
perbankan dan peningkatan sarana
publik. Alokasi pajak tidak hanya
diberikan kepada rakyat yang
membayar pajak tetapi juga untuk
kepentingan rakyat yang tidak
membayar pajak. Dengan demikian
peranan penerimaan pajak bagi suatu
negara menjadi sangat dominan
dalam menunjang jalannya roda
pemerintahan (Ilmi, 2017:01). Pajak
merupakan sektor utama bagi
pemerintah, karena pajak menjadi
sumber penerimaan terbesar negara
saaat
ini.
Negara
Indonesia
melakukan reformasi perpajakan
terus untuk peningkatan pendapatan,
penerimaan, membentuk negara lebih
baik dan perubahan mendasar
menyeluruh
di
setiap
sektor
perpajakan
(Suryani,
2019:26).
Perbaikan sistem perpajakan menjadi
lebih sederhana serta pembenahan
aparatur perpajakan merupakan
dampak dari terlaksananya reformasi
perpajakan dan prioritas dari
reformasi perpajakan yaitu reformasi
administrasi
perpajakan
yang
digulirkan pada akhir tahun 2001.
Direktorat Jendral Pajak dan
Kantor Pelayanan Pajak harus
senantiasa melakukan perbaikan
kualitas pelayanan dengan tujuan agar

dapat meningkatkan kepuasan wajib
pajak untuk peningkatan kualitas
pelayanan dapat dilakukan dengan
cara peningkatan kualitas dan
kemampuan teknis pegawai dalam
bidang
perpajakan,
perbaikan
infrastruktur, penggunaan sistem
informasi dan teknologi untuk dapat
memberikan kemudahan kepada
wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya (Indra,
2013: 08).
Menurut
Fidel
dalam
Haryaningsih
(2017:09)
“Self
Assessment System merupakan suatu
sistem pemungutan pajak yang
memberikan
wewenang,
kepercayaan, dan tanggung jawab
kepada
wajib
pajak
untuk
menghitung,
memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar”.
Dengan demikian penerapan dari
reformasi tersebut menuntut semua
wajib pajak untuk dapat berperan
aktif dalam memenuhi kewajiban
perpajaknnya.
Menurut Hanifah (2016:03)
banyak keluhan dari masyarakat yang
merasa kurang puas atau pengenaan
pajaknya kurang adil dan kurang
mencerminkan ketentuan dalam
Undang-undang
dan
peraturan
pelaksanaan yang dibuat sendiri oleh
Direjen Pajak, cenderung memihak
pada kemudahan fiskus dalam
memenuhi tugasnya dan pelayanan
kantor
pajak
dianggap
mengecewakan
dan
terdapat
ketidakpuasan dalam masyarakat
sehingga masyarakat tidak ingin
menyampaiakan
kewajiban
perpajakannya.
Modernisasi
administrasi
perpajakan yang dilakukan oleh
Direktorat Jendral Pajak harus
dipertanggungjawabkan agar berjalan
secara efektif melalui penerapan
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sistem
perpajakan
(Detiyani,
2014:13).
Kepuasan wajib pajak akan
muncul
setelah
mereka
membandingkan
kinerja
fiskus
dengan harapannya, apabila kinerja
dibawah harapan maka wajib pajak
tidak puas, apabila kinerja memenuhi
harapan maka wajib pajak puas.
Sebaliknya, apabila kinerja melebihi
harapan maka wajib pajak sangat puas
(Vigryana, 2016:2).
Berdasarkan uraian tersebut, maka
penulis mengambil judul “Pengaruh
Sosialisasi Perpajakan, Kualitas
Pelayanan Pajak, dan Modernisasi
Sistem Administrasi Perpajakan
Terhadap Kepuasan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT.
Sumberdaya Dian Mandiri Jakarta
Pusat)”
1.2

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang
masalah, dapat diidentifikasi masalah
sebagai berikut:
1.
Pembayaran dan pelaporan
pajak sudah sangat mudah
dengan menggunakan layanan
online pajak dari Direktorat
Jendral
Pajak
namun
karyawan sebagai wajib pajak
belum
maksimal
dalam
merealisasikannya.
2.
Motivasi karyawan sebagai
wajib pajak masih kurang
untuk ikut serta dalam
kegiatan
sosialisasi
perpajakan.
3.
Layanan online pajak dari
Direktorat Jendra Pajak sering
mengalami gangguan ketika
digunakan
pada
saat
pelaporan pajak tahunan.
4.
Sebagian karyawan sebagai
wajib pajak belum terpuaskan
dengan layanan online pajak.

1.3

Pembatasan Masalah
Guna
mencegah
mengembangnya penelitian maka
penulis membatasi masalah agar jelas
dan terperinci. Oleh sebab itu penulis
membatasi penelitian sebagai berikut:
1.
Penulis membatasi masalah
pada pengaruh sosialisasi
perpajakan,
kualitas
pelayanan
pajak,
dan
modernisasi
sistem
administrasi
perpajakan
terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi.
2.
Penelitian yang diteliti oleh
penulis hanya dilakukan pada
update data karyawan terbaru
di
tahun
2019
yang
merupakan wajib pajak.
3.
Penelitian hanya dilakukan
pada
karyawan
PT.
Sumberdaya Dian Mandiri
yang ditempatkan di kantor
pusat.
1.4
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di
atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1.
Apakah sosialisai perpajakan
berpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi?
2.
Apakah kualitas pelayanan
pajak berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi?
3.
Apakah modernisasi sitem
administrasi
perpajakan
berpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi?
4.
Apakah secara
simultan
sosialisasi
perpajakan,
kualitas
pelayanan,
modernisasi
sistem
administrasi
perpajakan
berpengaruh
signifikan
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terhadap kepuasan
pajak orang pribadi?

wajib

1.5

Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di
atas maka penelitian ini mempunyai
beberapa tujuan, yang dapat penulis
sampaiakan sebagai berikut:
1.
Untuk mengetahui apakah
sosialisasi
perpajakan
berpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi.
2.
Untuk mengetahui apakah
kualitas
perpajakan
berpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi.
3.
Untuk mengetahui apakah
modernisasi
sistem
administrasi
perpajakan
berpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi.
4.
Untuk mengetahui secara
simultan apakah sosisalisasi
perpajakan,
kualitas
pelayanan
pajak,
dan
modernisasi
sistem
administrasi
perpajakan
berpengaruh
signifikan
terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Akuntansi Pajak
Akuntansi Pajak menurut
Agoes dan Estralita (2013:10) adalah
sebagai berikut:
“Akuntansi pajak, merupakan bagian
dalam akuntansi yang timbul dari
unsur
spesialisasi yang menuntut
keahlian dalam bidang tertentu.
Akuntansi pajak tercipta karena
adanya suatu prinsip dasar yang diatur
dalam
UU
perpajakan
dan

pembetukannya terpengaruh oleh
fungsi
perpajakan
dalam
mengimplementasikan
sebagai
kebijakan pemerintah. Tujuan dari
akuntansi pajak adalah menetapkan
besarnya pajak terutang berdasarkan
laporan keuangan yang disusun oleh
perusahaan.”
Berdasarkan definisi diatas
dapat disimpulkan bahwa akuntansi
pajak adalah pencatatan transaksi
yang hanya berhubungan denga pajak
untuk mempermudah penyusunan
Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
masa dan tahunan pajak penghasilan.
2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan
1.
Pengertian Pajak
Menurut
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1
tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, “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 sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.
Berikut ini pengertian pajak
menurut pendapat beberapa ahli
antara lain:
a.
S.I Djajadiningrat dalam Resmi
(2013:01), Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara
berdasarkan
undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan, dan yang
digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.
b.
Soeparman
Soemahamidjaja
dalam Waluyo (2013:03), Pajak
adalah iuran wajib berupa uang
atau barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan normanorma hokum, guna menutup
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biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum.
Dari beberapa pengertian pajak
menurut para ahli, maka peneliti
menarik kesimpulan bahwa pajak
merupakan iuran wajib dari rakyat
yang diberikan kepada negara
berdasarkan
peraturan
undangundang yang berlaku, yang sifatnya
memaksa untuk pembiayaan negara
baik rutin maupun pembangunan
dalam rangka untuk menciptakan
kesejahteraan bagi rakyat.
Unsur
Pajak
Berdasarkan
pengertian pajak menurut para ahli,
dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur
yang terdapat pada pajak yaitu
(Waluyo, 2013:03):
a. Pajak dipungut berdasarkan
undang-undang serta aturan
pelaksanaannya sifatnya dapat
dipaksakan.
b. Dalam pembayaran pajak tidak
dapat
ditunjukkan
adanya
kontraprestasi individual oleh
pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik
pemerintah
pusat
maupun
pemerintah daerah.
d. Pajak
diperuntukkan
bagi
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat
surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.
e. Pajak dapat pula mempunyai
tujuan selain budgeter, yaitu
mengatu (regulerend).
Ciri-Ciri
Pajak
Menurut
Nuraenah (2016:15) ciri-ciri pajak
adalah sebagai berikut:
a. Pajak peralihan kekayaan dari
orang/badan ke pemerintah.
b. Pajak dipungut berdasarkan
dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya,
sehingga dapat dipaksakan.

c. Dalam pembayaran pajak tidak
dapat
ditunjukkan
adanya
kontraprestasi langsung secara
individual yang diberikan oleh
pemerintah.
d. Pajak dipungut olehnegara baik
oleh
pemerintah,
yang
pemasukannya masih terdapat
suplus,
dipergunakan
untuk
membiayai public investment.
e. Pajak dapat digunakan sebagai
alat untuk mencapai tujuan
tertentu dari pemerintah.
f. Pajak dapat dipungut secara
langsung atau tidak langsung.
Fungsi
Pajak
Berdasarkan
fungsinya pajak memiliki dua fungsi
yaitu fungsi penerimaan (budgetair)
dan fungsi pengatur (regulerend).
Fungsi-fungsi
tersebut
akan
dijelaskan sebagai berikut (Sari,
2013:38): (1) Fungsi Penerimaan
(Budgeter), (2)Fungsi Mengatur
(Reguler).
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat
dibagi menjadi tiga sistem (Resmi,
2013:11), yaitu sebagai: (1) Official
Assessment
System
(2)
Self
Assessment System (3) With Holding
System.
2.1.3 Kepuasan Wajib Pajak
Orang Pribadi
Kepuasan
memiliki
unsur
emosional. Kepuasan pelanggan
dapat tercipta melalui efektivitas
sebab adanya sistem organisasi yang
sukses dalam pemenuhan kebutuhan
pelanggan (Sari, 2013:8). Suatu
pelayanan dinilai memuaskan apabila
pelayanan tersebut dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pelanggan,
pengukuran kepuasan pelanggan
merupakan elemen penting dalam
menyediakan pelyanan yang lebih
baik, lebih efisien dan lebih efektif
(Hanifah, 2016:3).
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Dari definisi tentang kepuasan
wajib pajak orang pribadi adalah
suatu pelayanan yang dinilai
memuaskan
apabila
pelayanan
tersebut merupakan elemen penting
dalam menyediakan pelayanan yang
lebih baik, efisien dan efektif bagi
wajib pajak yang mempunyai hak dan
kewajibannya dalam perpajakan yang
sesuai
dengan
undang-undang
perpajakan (Hanifah, 2016:4).
2.1.4 Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi
perpajakan
merupakan suatu bentuk kegiatan
pelayanan Direktorat Jendral Pajak
kepada
wajib
pajak
untuk
meningkatkan
pengetahuan
perpajakannya terhadap peraturan
terkini yang berlaku, dengan tujuan
memberikan
pemahaman
bagi
masyarakat mengenai perpajakan di
Indonesia (Purwanti, 2018:19).
Bentuk sosialisasi perpajakan
bisa dilakukan dengan penyuluhan.
Program-program
yang
telah
dilakukan oleh Direktorat Jendral
Pajak berkaitan dengan kegiatan
penyuluhan tersebut salah satunya
adalah mengadakan seminar-seminar
ke berbagai profesi serta pelatihanpelatihan baik untuk pemerintah
maupun
swasta
(Winerungan,
2013:963). Namun, wajib pajak
masih menganggap sosialisasi ini
belum sepenuhnya berjalan dengan
baik, maka untuk meningkatkan peran
sosialisasi diperlukan adanya dari
sistem aturan perpajakan yang selalu
di perbaharui dengan melihat kondisi
perekonomian yang berganti-ganti
agar dapat meningkatkan pajak.
2.1.5 Kualitas Pelayanan Pajak
1.
Pengertian Kualitas Pelayanan
Pajak
Menurut
Diah
(2016:03)
Kualitas
Pelayanan
merupakan

sebagai ukuran seberapa bagus
tingkat layanan yang diberikan
mampu
menyesuaikan
dengan
ekspetasi pelanggan, jadi kualitas
layanan
diwujudkan
melalui
pemenuhan kebutuhan dan keinginan
pelanggan
serta
ketetapan
penyampaian pelayananan tersebut
membagi harapan pelanggan.
Pelayanan pajak menurut Bayu
Caroko (2015:32) adalah suatu proses
bantuan kepada wajib pajak dengan
cara-cara tertentu yang memerlukan
kepekaan dan hubungan interpersonal
agar terciptanya kepuasan dan
keberhasilan.
Kualitas
pelayanan
pajak
merupakan salah satu hal yang
meningkatkan minat wajib pajak
dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakannya
dan
diharapkan
petugaspelayanan
pajak
harus
memiliki kompetensi yang baik
terkait segala hal yang berhubungan
dengan perpajakan di Indonesia.
2.1.6 Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan
Menurut
Andi
(2015:16)
administrasi merupakan suatu proses
dinamis dan berkelanjutan, yang
digerakkan dalam rangka mencapai
tujuan dengan cara memanfaatkan
orang dan material melalui koordinasi
dan kerjasama. Semenjak tahun 2002,
Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah
meluncurkan program perubahan
(change program) atau reformasi
administrasi perpajakan yang secara
singkat disebut Modernisasi. Menurut
Nuraenah
(2016:23),
program
reformasi administrasi perpajakan
diwujudkan dalam penerapan system
administrasi perpajakan modern yang
memiliki ciri khusus antar lain
struktur organisasi yang dirancang
berdasarkan fungsi, tidak lagi
menurut seksi-seksi berdasarkan jenis
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pajak, perbaikan pelayanan bagi
setiap
wajib
pajak
melalui
pembentukan Account Representative
dan Compliant Center untuk
menampung keberatan Wajib Pajak.
Sistem
administrasi
perpajakan
modern juga mengikuti kemajuan
teknologi dengan pelayanan yang
berbasis e-system seperti e-filling, epayment, dan e-Registration yang
diharapkan meningkatkan mekanisme
control yang lebih efektif yang
ditunjang dengan penerapan Kode
Etik Pegawai.
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangkar pemikiran
penelitian ini sbb:

dalam

PT. Sumberdaya Dian Mandiri
Akuntansi Pajak
Sosialisasi Perpajakan
(X1)
Kualitas Pelayanan
Pajak (X2)

hipotesis dan menegaskan perkiraan
hubungan, diharapkan bahwa solusi
dapat ditemukan untuk menghadapi
masalah yang terjadi. Hipotesis ini
merupakan dugaan sementara dari
hasil penelitian yang dilakukan.
Dalam
merumuskannya
perlu
hubungan kolerasi antara dua variabel
secara jelas, logis, ringkas dan dapat
diuji berdasarka ilmu yang terkait.
1. Pengaruh
Sosialisasi
Perpajakan terhadap Kepuasan
Wajib Pajak Orang Pribadi.
Sosialisai perpajakan merupakan
peranan penting pada peningkatan
kepuasan wajib pajak. Sosialisasi
yang intensif dan mudah dimengerti
oleh wajib pajak akan membantu
wajib pajak dalam membayar pajak
sehingga terjadi peningkatan pada
jumlah penerimaan pajak, maka dapat
disusun hipotesis sebagai berikut:
H - Parsial
H1
:
Sosialisasi
perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap
H - Parsial
kepuasan wajib pajak orang pribadi
H - Simultan
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan
H - Parsial
Pajak terhadap Kepuasan
Wajib Pajak Orang Pribadi.
Kualitas
pelayanan
pajak
merupakan pembandingan antara
pelayanan yang dirasakan wajib pajak
dengan kualitas yang diharapkan
wajib pajak. Artinya jika kualitas
yang dirasakan wajib pajak sama atau
melebihi kualitas pelayanan yang
diharapkan, maka pelayaan dikatakan
berkualitas
dan
memberikan
kepuasan bagi wajib pajak., maka
dapat disusun hipotesis sebagai
berikut:
H2 : Kualitas pelayanan pajak
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengaruh Modernisasi Sistem
Administrasi
Perpajakan
terhadap Kepuasan Wajib
Pajak Orang Pribadi
1

2

Kepuasan
Wajib Pajak
Orang Pribadi
(Y1)

Modernisasi Sistem
Administrasi
Perpajakan (X3)Teknik Analisis Data
1.
Statistik Deskriptif
2.
Uji Validitas
3.
Uji Realibilitas
4.
Uji Asumsi Klasik, meliputi
a.
Uji Normalitas
b.
Uji Multikolonieritas
c.
Uji Heteroskedastitas
d.
Uji Autokorelasi
5.
Uji Hipotesis, meliputi:
Tidak Pengaruh
Pengaruh
a.
Uji Koefisien Determinasi
2
(R )
b.
Uji Analisis Simultan (Uji
F)
KESIMPULAN
c.
Uji Analisis Parsial (Uji t)

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Uji Hipotesis
Menurut Sugiyono (2017:99),
Hipotesis
merupakan
jawaban
sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah
penelitian telah disusun dalam bentuk
kalimat tanya. Dengan menguji
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Modernisasi sistem administrasi
merupakan peranan penting dalam
perubahan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan
dengan
pembaharuan
sistem
administrasi
perpajakan
dapat
mempermudah masyarakat atau wajib
pajak akan lebih mengerti dalam
membayar
pajak
sehingga
memberikan kepuasan bagi wajib
pajak dengan adanya pembaharuan
tersebut, maka dapat disusun
hipotesis sebagai berikut:
H3 : Modernisasi sistem administrasi
perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan wajib pajak orang
pribadi
4. Pengaruh
Sosialisasi
Perpajakan,
Kualitas
Pelayanan
Pajak
dan
Modernisasi
Sistem
Administrasi
Perpajakan
Terhadap Kepuasan Wajib
Pajak Orang Pribadi
Pengaruh sosialisasi perpajakan,
kualitas pelayanan pajak dan
modernisasi sistem administrasi
perpajakan secara simultan (bersamasama) terhadap kepuasan wajib pajak
orang pribadi yang sebelumnya perlu
adanya tindakan dalam pengambilan
keputusan,
serta
dilakukannya
tindakan sebagai pertimbangan akan
baik dan buruknya. Jika pengetahuan
tentang sistem administrasi semakin
besar dan pencapaian modernisasi
sistem administrasi tersebut semakin
bagus dan mudah dipahami oleh
seluruh wajib pajak, maka hal
tersebut berpengaruh positif pada
kepuasan wajib pajak. Wajib pajak
akan lebih memperhatikan bagaimana
kualitas pelayanan pajak yang telah
diberikan
oleh
fiskus
untuk
memperlancar kegiatan perpajakan.
Sosialisasi perpajakan dengan tulisan
bahkan lisan jika mudah dimengerti
oleh seluruh wajib oajak, maka akan

memberikan dampak positif bagi
wajib
pajak
sehingga
dapat
memahami dengan benar akan
perpajakan
serta
meningkatkan
kepuasan wajib pajak dalam
membayar pajak.
H4 : Secara simultan Sosialisasi
perpajakan, Kualitas pelayanan pajak
dan Modernisasi sistem administrasi
perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan wajib pajak orang
pribadi.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
wajib pajak yang menjadi karyawan
di PT. Sumberdaya Dian Mandiri
yang beralokasi di Komplek Harmoni
Plaza Blok A No. 4-7 Jakarta Pusat
10130, waktu penelitian pada bulan
Februari 2019 sampai dengan Juli
2019 yang penilitian objeknya
diambil di tahun 2019.
3.2 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif, deskriptif kuantitif adalah
penelitian yang berdasarkan pada
filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel
tertentu,
pengumpulan
data
menggunakan instrume penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif
statistik, dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono,
2017:13).
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Menurut
Sugiyono
(2017:119) Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
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kesimpulannya. Jadi populasi bukan
hanya orang, tetapi juga obyek dan
benda-benda alam yang lain.
Populasi dalam penelitian ini
adalah
karyawan
dari
PT.
Sumberdaya Dian Mandiri yang
menjadi wajib pajak orang pribadi.
Jumlah
karyawan
berdasarkan
informasi dari pihak PT. Sumberdaya
Dian Mandiri sampai dengan tahun
2019 sebanyak 150 orang. Oleh sebab
itu dalam penelitian ini kami
menggunakan angka 150 sebagai
populasi penelitian.
3.3.2 Sampel
Teknik
sampling
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Non Probability Sampling yaitu
teknik pengambilan sampel yang
tidak
memberi
peluang
atau
kesempatan sama bagi setiap unsur
atau anggota populasi untuk dipilih
menjadi sampel (Sugiyono, 2016;82).
Jenis metode dari Non Probability
Sampling yang dipilih adalah sampel
berdasarkan
kemudahan
(convenience sampling) adalah istilah
umum yang mencakup variasi
luasnya
prosedur
pemilihan
responden. Convenience sampling
berarti unit sampel yang ditarik
mudah
dihubungi,
tidak
menyusahkan,
mudah
untuk
mengukur dan bersifat kooperatif
(Noviyanti, 2018:43). Perhitungan
jumlah sampel dalam penelitian ini
berdasarkan atas pendapat Sifanuri
(2017;34) yang menyatakan bahwa
besaran sampel minimal ditentukan
dengan Slovin, sebagai berikut:
n

=

Ne2

N
+ 1

Keterangan:
n
= Banyaknya Sampel
N
= Populasi

e2
= Presisi yang ditetapkan
(dalam penelitian ini ditetapkan
sebesar 10%). Dengan demikian
maka jumlah sampel yang diambil
sebanyak:
n =
responden)

150

= 60 (60
2

150 x (10%) + 1
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang
digunakan adalah data primer, yaitu
merupakan sumber data yang
langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Data primer yang
diberikan langsung kepada responden
dijadikan subyek penelitian teknik
pengumpulan
data.
Metode
pengumpulan data yang digunakan
adalah
dengan
menyebarkan
kuesioner secara langsung kepada
wajib pajak orang pribadi. Kuesioner
atau angket merupakan teknik
pengumpulan
data
dimana
partisipan/responden
mengisi
pertanyaan atau pernyataan kemudian
setelah diisi
dengan lengkap
mengembalikan kepada peneliti
(Sugiyono, 2017:192).
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik
deskriptif
adalah
statistik yang digunakan untuk
menganalisa data dengan cara
mendeskripsikan
atau
menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku umum atau generalisasi.
Penelitian ini menjabarkan rata-rata
(mean), nilai maksimum, nilai
minimum
dari
masing-masing
variabel sehingga secara kontekstual
dapat lebih mudah dimengerti oleh
pembaca. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah variabel
dependent dan variabel independent.
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Variabel
Independent
dalam
penelitian ini adalah Sosialisasi
Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak
dan Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan. Sedangkan variabel
dependent adalah Kepuasan Wajib
Pajak Orang Pribadi. Maka dapat
disimpulkan untuk hasil uji statistik
deskriptif sebagai berikut:

Sosialisasi Perpajakan

N
60

Min
14

Max
20

Mean
16,45

Std.
Deviati
on
1,908

KualitasPelayanan

60

13

20

17,68

1,855

Modernisasi Sistem

60

13

20

17,23

Kepuasan WP

60

20

30

26,03

0,661
0,682
0,726
0,694

0,000
0,000
0,000
0,000

0,2564
0,2564
0,2564
0,2564

Sig.

r table

0,2564

Valid

3

0,782

0,000

0,2564

Valid

4

0,765

0,000

0,2564

Valid

1

0,709

0,000

0,2564

Valid

2,201

2

0,734

0,000

0,2564

Valid

3

0,721

0,000

0,2564

Valid

4

0,755

0,000

0,2564

Valid

Berdasarkan tabel 4.5 maka
dapat
dilihat
bahwa
seluruh
pertanyaan
untuk
variabel
Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan (X3) memiliki status
valid, karena nilai r hitung > dari tabel
(0,2564).
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Y
Nilai Corected Item

Kriteria
Valid
Valid
Valid
Valid

Nilai Corected Item
Total Correlation / r
hitung

0,000

1,925

Berdasarkan tabel 4.3 maka
dapat
dilihat
bahwa
seluruh
pertanyaan untuk variabel Sosialisasi
Perpajakan (X1) memeliki status
valid, karena nilai r hitung > dari tabel
(0,2564).
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas X2
Butir

0,717

Kriteria

Nilai Corected Item

1
2
3
4

2

r table

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas X1
r table

Valid

Sig.

Hasil Uji Kualitas Data
Uji
ini
dilakukan
untuk
mengetahui apakah berbagai item
pernyataan
maupun
pertanyaan
(indikator) yang digunakan tersebut
valid atau tidak serta realible atau
tidak. Hal ini penting karena salah
satu syarat bahwa sebuah data dapat
dilakukan uji hipotes adalah harus
valid dan realible. Dibawah ini
disajikan hasil uji kualitas data berupa
uji validitas dan uji reliabilitas.
Sig.

0,2564

Butir

60

Total Correlation / r
hitung

0,000

Nilai Corected
Item
Total Correlation /
r hitung

2.

Butir

0,555

Berdasarkan tabel 4.4 maka
dapat
dilihat
bahwa
seluruh
pertanyaan untuk variabel Kualitas
Pelayanan Pajak (X2) memiliki status
valid, karena nilai r hitung > dari tabel
(0,2564).
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas X2

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik
Deskriptif
Descriptive Statistics

Valid N (listwise)

1

Kriteria

Butir

Total Correlation / r
hitung

Sig.

r table

Kriteria

1

0,488

0,000

0,2564

Valid

2

0,599

0,000

0,2564

Valid

3

0,635

0,000

0,2564

Valid

4

0,535

0,000

0,2564

Valid

5

0,547

0,000

0,2564

Valid

6

0,744

0,000

0,2564

Valid

Berdasarkan tabel 4.6 maka
dapat
dilihat
bahwa
seluruh
pertanyaan untuk variabel Kepuasan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
memiliki status valid, karena nilai r
hitung > dari tabel (0,2564).
1. Hasil Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk
mengukur suatu butir kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel
atau kontruksi (Ghozali, 2016:47).
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a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Dikatakan reliabel jika koefisien
kehandalan Crombach Alpha sebesar
0,6 atau lebih. Berikut hasil
pengujian:
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas
No

Variabel

R
αlphα

Kriteria

Ket

1

Sosialisasi Perpajakan

2

Kualitas Pelayanan Pajak

0,626
0,702

Reliabel
Reliabel

Valid
Valid

Sistem Sistem Administrasi 0,706
Perpajakan

Reliabel

Valid

3

0,633

Reliabel

Valid

4

Kepuasan WP

Berdasarkan tabel 4.8 di atas
dapat dilihat hasil uji KolmogrovSmirnov (K – S) dengan nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu
sebesar 0,200 dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa data tersebut
terdistribusi secara normal sehingga
model penelitian ini memenuhi uji
asumsi klasik normalitas.
Adapaun hasil perhitungan uji
normalitas dengan melihat dari segi
grafik yang ditunjukan pada gambar
grafik P-Plot sebagai berikut:

Berdasarkan
tabel
4.7
menunjukan variabel Sosisalisasi
Perpajakan (X1) memiliki nilai r
αlpha (0,626) > 0,6, Kualitas
Pelayanan Pajak (X2) memiliki nilai r
αlpha (0,702) > 0,6, Modernisasi
Sistem Administrasi Perpajakan (X3)
memiliki nilai r αlpha (0,706) > 0,6,
dan Kepuasan Wajib Pajak Wajib
Pajak memiliki nilai r αlpha (0,633) >
0,6. Sehingga seluruh instrumen
dinyatakan reliabel.

Gambar 4.1 Uji Normalitas data secara
Grafik P-Plot

4.2 Hasil 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
(3)
uji
heteroskedastisitas.
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas berujuan untuk
menguji apakah dalam sebuah model
regresi variabel dependen dan
variabel independen atau keduanya
mempunyai distribusi normal atau
tidak.

Gambar 4.1 memperlihatkan
bahwa pola penyebaran data pada
grafik P-Plot terlihat titik-titiknya
menyebar di sekitar garis diagonal
serta menyebarnya mendekat garis
diagonal. Hal ini menunjukakan
bahwa grafik P-Plot nya normal.
Berdasarkan gambar di atas, maka
model regresi ini telah memenuhi
asumsi normalitas.
1.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan
Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov
untuk
melihat apakah terdapat
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
korelasi antara varibel bebas atau
Unstandardized
Residual
tidak. Multikolinieritas dilakukan
N
60
Normal Parameters
Mean
0,0000000 dengan melihat nilai Tolerance dan
Std.
1,95105274
Variance Inflation Factor (VIF).
Deviation
Most Extreme Differences
Absolute
0,066
tidak
terjadi
Positive
0,065 Dikatakan
Negative
-0,066 multikolinieritas jika nilai tolerance >
Test Statistic
0,066
0,10 atau VIF < 10. Di bawah ini
Asymp. Sig. (2-tailed)
.200
a,b

c,d
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disampaikan
hasil
uji
multikolinieritas dengan melihat
Tolerance dan Variance Inflation
Factor
(VIF)
nya
(Ghozali,
2016:101).

Tabel 4.9 Hasil Uji
Multikolinieritas
Dari
tabel
4.9
diatas
menunjukan bahwa nilai tolerance
mendekati angka 1 dan nilai variance
inflation factor (VIF) disekitar angka
1 untuk setiap variabel, yang
ditunjukkan dengan nilai tolerance
variabel
sosialisasi
perpajakan
sebesar 0,883, kualitas pelayanan
pajak sebesar 0,896, dan modernisasi
sistem
administrasi
perpajakan
sebesar 0,969. Hasil tolerance dari
semua variabel menunjukkan nilai
diatas
0,10,
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinieritas. Selain itu nilai VIF
untuk sosialisasi perpajakan sebesar
1,132, kualitas pelayanan pajak
sebesar 1,116 dan modernisasi sistem
administrasi perpajakan sebesar
1,032. Suatu model regresi dikatakan
bebas dari problem multikol apabila
memiliki nilai VIF kurang dari 10.
Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa model persamaan regresi tidak
terdapat problem multiko dan dapat
digunakan dalam penelitian ini.
1.3

Uji Heteroskedastisitas
Uji
heteroskedasititas
bertujuan menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan
varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Uji
heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan pendekatan grafik. Di bawah
ini penulis sampaikan hasil uji
heteroskedastisiras
menggunakan
pendekatan grafik.

Coefficientsa
Collinearity Statistics
Toleranc
Model

VIF

e

1 (Constant)
Sosialisasi Perpjakan

,883

1,132

Kualitas Pelayanan Pajak

,896

1,116

,969

1,032

Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan

a. Dependent Variable: Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan
Pendekatan Grafik

Berdasarkan gambar 4.2 di
atas, grafik scatterplot menunjukkan
bahwa data tersebar di atas dan di
bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y
dan tidak terdapat sutau pola yang
jelas pada penyebaran data tersebut.
2.
Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan
untuk menguji dalam model regresi
linear ada atau tidak korelasi antara
kesalahan pengganggu pada period t
dengan kesalahan pengganggu pada t1 atau periode sebelumnya. Uji
autokorelasi pada penelitian ini
menggunakan uji Durbin Watson.
Berikut hasil uji autokorelasi:
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb

Model
1

R
.463a

R
Square
0,215

Adjusted
R Square
0,172

Std. Error
of the
Estimate
2,003

DurbinWatson
2,219

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem, Kualitas Pelayanan,
Sosialisasi Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepuasan Wajib Pajak
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas
nilai Durbin Watson sebesar 2.219,
nilai du sebesar 1,69, karena nilai DW
2,219 lebih besar dari batas atas (du)
1,69 dan kurang dari 4 – 1,69 (2,31),
maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat autokorelasi.
2.3

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 regresi
linear berganda, uji F (uji simultan),
koefisien determinasi (R2) dan uji t
(uji parsial).
a.
Regresi Linier Berganda
Hasil
perhitungan
dan
pengolahan
data
dengan
menggunakan Statistical Program for
Social Science (SPSS), didapatkan
tabel Coefficients seperti terlihat pada
Tabel 4.10 dibawah ini. Dari tabel
tersebut dapat diambil beberapa
kesimpulan, salah satunya adalah
persamaan regresi linier berganda.
Berikut hasil uji regresi linier
berganda:
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Standardi
Unstandardi
zed
zed
Coefficie
Coefficients
nts
Std.
Err
Model
B
or
Beta
1
(Constant)
30,4
4,3
35
61
Sosialisasi_Perp
0,1
-0,237
ajakan
0,27
45
3
Kualitas_Pelaya
0,1
-0,337
nan
0,40
48
0
Modernisasi_Sis
0,41
0,1
0,364
tem
6
38
a.
Dependent Variable: Kepuasan_WP

Berdasarkan
tabel
4.11
terlihat
nilai
Unstandardizet
Coefficients Beta, maka dapat
ditentukan persamaan regresi linier

berganda yang dihasilkan
penelitian ini, sebagai berikut:

dari

Y=α + β1X1 +β2X2+ β2X2+е
Y=30,435+(-0,273)+(-0,400)+0,416+e

Yang berati bahwa:
1.
Konstanta sebesar 30,435
yang berati jika variabel sosialisasi
perpajakan, kualitas pelayanan pajak
dan modernisasi sistem administrasi
perpajakan dianggap 0 maka nilai
variabel kepuasan wajib pajak orang
pribadi sebesar 30,435.
2.
Koefisien regresi variabel
sosialisasi perpajakan sebesar - 0,273
yang berati jika variabel sosialisasi
perpajakan mengalamai penurunan
sementara variabel kualitas pelayanan
pajak dan modernisasi sistem
administrasi perpajakan tetap maka
kepuasan wajib pajak orang pribadi
akan mengalami penurunan sebesar
0,273.
3.
Koefisien regresi variabel
kualitas pelayanan pajak sebesar 0,400 yang berati jika variabel
kualitas pelayanan pajak mengalami
kenaikan
sementara
variabel
sosialisasi
perpajakan
dan
modernisasi sistem administrasi
perpajakan diasumsikan tetap maka
kepuasan wajib pajak orang pribadi
juga akan mengalami kenaikan
sebesar 0,400.
4.
Koefisien regresi variabel
modernisasi sistem administrasi
perpajakan sebesar 0,416 yang berati
bahwa jika variabel modernisasi
sistem
administrasi
perpajakan
mengalami kenaikan sementara
variabel sosialisasi perpajakan dan
kualitas pelayanan pajak diasumsikan
tetap maka kepuasan wajib pajak
orang pribadi mengalami penurunan
sebesar 0,416.
b.

Hasil Uji F (Uji Simultan)
Uji statistik F digunakan untuk
mengetahui pengaruh semua variabel
independen yang dimasukkan dalam
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model regresi secara bersama-sama
terhadap variabel dependen yang diuji
pada tingkat signifikansi 0,05.
Berikut ini hasil pengujian statistik F.
Tabel 4.12 Hasil Uji F
ANOVAa

Model
1 Regression

Sum of
Squares
61,344

3

Mean
Square
20,448

4,011

Df

Residual

224,590

56

Total

285,933

59

F
5,099

a. Dependent Variable: Kepuasan_WP

Tabel
4.13
diatas
menunjukkan nilai Adjusted R Square
sebesar 0,172. Hal ini menandakan
bahwa
variabel
sosialisasi
perpajakan, kualitas pelayanan pajak
dan modernisasi sistem administrasi
perpajakan hanya dapat menjelaskan
Sig.
17,5 % variasi variabel kepuasan
.003
wajib pajak pribadi orang pribadi.
Sedangkan sisanya (100% - 17,5%)
= 82,5% dipengaruhi oleh variabel
diluar penelitian ini.
b

b. Predictors: (Constant), Modernisasi_Sistem, Kualitas_Pelayanan,
Sosialisasi_Perpajakan

d.

Hasil Uji t (Uji Parsial)
Uji t ini bertujuan untuk
melihat
pengaruh
variabel
independen
terhadap
variabel
dependennya secara parsial atau
sendiri-sendiri.
Berikut
hasil
perhitungan dari uji t:

Berdasarkan hasil pengujian
dari tabel 4.12 diatas menunjukkan
nilai signifikansi hasil uji F sebesar
0,003 artinya nilai signifikansi lebih
kecil dari alpha 0,05. Nilai F hitung
akan dibandingkan dengan F tabel,
diperoleh nilai F tabel adalah 2,77.
Hal ini diperoleh nilai F tabel sebesar
2,77. Sehingga F hitung (5,099) > F
tabel (2,77) dan secara sistematik
diperoleh nilai signifikan 0,003.
Dengan demikian, nilai F hitung
sebesar 5,099 lebih besar dari nilai F
tabel 2,77 yang menyatakan bahwa
H4 diterima.

Tabel 4.14 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficientsa

Model
1
(Constant)
Sosialisasi_
Perpajakan
Kualitas_Pel
ayanan
Modernisasi
_Sistem

Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien
determinasi
menunjukan
besar
kemampuan
variabel-variabel independen dalam
model regresi linear berganda dalam
menjelaskan varian dari variabel
dependennya. Hasil uji koefisien
Adjust R Square disajikan dalam tabel
di bawah ini:
Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi
(R2)
Model Summaryb
R
,463a

R Square
,215

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

,172

a. Predictors: (Constant), SP, KPP, MSAP
b. Dependent Variable: Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi

Standard
ized
Coefficie
nts
Beta

t

2,003

Sig.

-0.273

0.145

-0.237

-1.878

0.066

-0.400

0.148

-0.337

-2.697

0.009

0.416

0.138

0.364

3.025

0.004

a. Dependent Variable: Kepuasan_WP

c.

Model
1

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
30.435

Guna menentukan hipotesi
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 2,00324. Dengan
membandingkan thitung dan t tabel
maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
a. Secara
parsial
sosialisasi
perpajakan tidak berpengaruh
positif dan tidak signifikan
terhadap kepuasan wajib pajak
orang pribadi di PT. Sumberdaya
Dian Mandiri Jakarta Pusat
karena thitung (-1,878) < ttabel
(2,00324)
serta
nilai
signifikansinya di atas 0,05.

VOL. 13. NO. 2 TAHUN 2021 – ISSN – 2088-1312 | JURNAL GICI

173

b.

c.

Secara parsial kualitas pelayanan
pajak tidak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan
wajib pajak orang pribadi di PT.
Sumberdaya
Dian
Mandiri
Jakarta Pusat karena thitung (2,697) < ttabel (2,00324) serta
nilai signifikansinya di bawah
0,05.
Secara
parsial
modernisasi
sistem administrasi perpajakan
berpengaruh
positif
dan
signifikan tehadap kepuasan
wajib pajak orang pribadi di PT.
Sumberdaya
Dian
Mandiri
Jakarta Pusat karena thitung
(3,025) > ttabel (2,00324) serta
nilai signifikansinya di bawah
0,05.

4.4 Pembahasan
Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel
sosialisai
perpajakan,
kualitas pelayanan pajak dan
modernisasi sistem administrasi
pepajakan terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi di PT.
Sumberdaya Daya Mandiri, Jakarta
Pusat. Secara keseluruhan, hasil
pengujian hipotesis dapat dilihat pada
ringkasan berikut ini:
1. Pengaruh
Sosialisasi
Perpajakan terhadap Kepuasan
Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil analisis regresi,
diperoleh nilai sig 0,066 > 0,05 dan
nilai thitung -1,878 < ttabel 2,00324.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa sosialisasi perpajakan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan wajib pajak orang pribadi,
sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian
ini tidak sejalan dengan Dewi (2016)
namun hasil ini didukung penelitian
Handayani (2016) dan Purwanti
(2018) yang menyimpulkan bahwa
sosialisasi
tidak
berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi karena kurangnya
minat dari wajib pajak dalam
mengikuti sosialisasi yang diadakan
Kantor Pelayanan Pajak sehingga
membuat tingkat kepuasasan wajib
pajak menurun.
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan
Pajak terhadap Kepuasan
Wajib Pajak Orang Pribadi.
Berdasarkan hasil analisis regresi,
diperoleh nilai sig 0,009 < 0,05 dan
nilai thitung -2,697 < ttabel 2,00324.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kualitas pelayanan pajak
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan wajib pajak orang pribadi,
sehingga H2 diterima. Penelitian ini
sejalan dengan Indra (2014) yang
menyimpulkan
bahwa
kualitas
pelayanan pajak memeliliki pengaruh
yang signifikan terhadap kepuasan
wajib pajak karena di jaman modern
seperti ini pihak DJP berusaha
meningkatkan
kualitas
dalam
pelayanan pajak yang semakin
canggih seperti setiap transaksi
perpajakan dapat dilakukan secara
online sehingga membuat kualitas
pelayanan pajak semakin meningkat.
3. Pengaruh Modernisasi Sistem
Administrasi
Perpajakan
terhadap Kepuasan Wajib
Pajak Orang Pribadi.
Berdasarkan hasil analisis regresi,
diperoleh nilai sig 0,004 < 0,05 dan
nilai thitung ,025 > ttabel 2,00324.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa
modernisasi
sistem
administrasi perpajakan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan wajib
pajak orang pribadi, sehingga H3
diterima. Hasil peneletian ini
menunjukkan hasil yang sama dengan
Fatwa (2015) dimana modernisasi
perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan wajib pajak karena
di jaman teknologi yang semakin
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bagus dan meningkat DJP membuat
reformasi teknologi secara maksimal
yaitu dengan modernisasi sistem
administrasi
perpajakan
yang
memberikan kemudahan kepada
wajib pajak dalam mengakses
keperluan wajib pajak untuk urusan
perpajakannya.
4. Pengaruh
Sosialisasi
Perpajakan,
Kualitas
Pelayanan
Pajak
dan
Modernisasi
Sistem
Administrasi
Perpajakan
terhadap Kepuasan Wajib
Pajak Orang Pribadi.
Berdasarkan hasil analisis regresi
diatas dapat dilihat, bahwa nilai sign
adalah 0,003 < 0,05 dan nilai F hitung
5,099 > F tabel 2,77. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa sosialisasi
perpajakan, kualitas pelayanan pajak
dan modernisasi sistem administrasi
perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan wajib pajak orang
pribadi, sehingga H4 diterima.
Sosialisasi
perpajakan,
kualitas
pelayanan pajak dan modernisasi
sistem
administrasi
perpajakan
mempengaruhi tingkat kepuasan
wajib pajak orang pribadi, karena
semakin tinggi intensitas informasi
yang diterima oleh masyarakat
tentang
modernisassi
sistem
administrasi
perpajakan
serta
didukung dengan kualitasnya yang
praktis
akan
memudahkan
masyarakat dan merubah kearah yang
lebih positif sehingga meningkatkan
kepuasan wajib pajak dalam
melakukan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dan
evaluasi data yang telah dilakukan
terhadap variabelvariabel dalam
penelitian ini, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan dan saran
sebagai berikut:
5.1
Simpulan
Sesuai dengan uraian-uraian
di atas serta hasil dan interpretasi dtaa
yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan,
sebagai berikut:
a. Sosialisasi perpajakan terhadap
kepuasan wajib pajak orang
pribadi menunjukkan bahwa
pengaruh sosialisasi perpajakan
tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan wajib pajak
orang pribadi.
b. Kualitas
pelayanan
pajak
terhadap kepuasan wajib pajak
orang pribadi menunjukkan
bahwa
pengaruh
kualitas
pelayanan pajak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan
wajib pajak orang pribadi.
c. Modernisasi sistem administrasi
perpajakan terhadap kepuasan
wajib pajak orang pribadi
menunjukkan bahwa pengaruh
modernisasi sistem administrasi
perpajakan
berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan
wajib pajak orang pribadi.
d. Secara
simultan
sosialisasi
perpajakan, kualitas pelayanan
pajak dan modernisasi sistem
administrasi
perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan wajib pajak orang
pribadi.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian
di atas, maka penulis dapat
memberikan beberapa saran, sebagai
berikut:
1.
Untuk wajib pajak orang
pribadi di PT. Sumberdaya Dian
Mandiri agar selalu mengikutsertakan
dalam program yang diselenggarakan
oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk
mensosialisasikan perpajakan agar
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lebih mengetahui info-info yang
update. Sehingga wajib pajak dapat
mengetahui dan merasakan dampak
positif dalam sisi kualitas pelayanan
pajak dan modernisasi sistem
administrasi perpajakan yang saat ini
sudah mudah dalam menggunakan
program-program tentang perpajakan
secara online.
2.
Untuk peneliti selanjutnya
harus memperhatikan betul indikator
pertanyaan yang akan diajukan
sebagai
data
kuesioner
agar
responden mudah dan paham untuk
menjawabnya.
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ABSTRAK
Persaingan yang ketat antar perusahaan khususnya perusahaan ritel menimbulkan
perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mengelola fungsi-fungsi yang
terdapat di dalam perusahaan secara efektif. Sebuah perusahaan mampu
mengembangkan usahanya dengan sumber pendanaan berupa utang jangka
panjang. Keputusan pendanaan merupakan keputusan penting yang secara langsung
akan menentukan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan hidup dan
berkembang. Adapun faktor yang mempengaruhi pengambilan utang jangka
panjang diantaranya profitabilitas, aset tetap dan pertumbuhan penjualan. Metode
penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive samping dan diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan. Hasil uji regresi
menunjukkan bahwa 15,6% faktor-faktor keputusan utang jangka panjang dapat
dijelaskan oleh profitabilitas, aset tetap dan utang jangka panjang, sedangkan
sisanya 84,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Untuk hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, aset
tetap dan pertumbuhan penjualan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap
utang jangka panjang. Hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel
tersebut tidak berpengaruh terhadap utang jangka panjang perusahaan ritel yang
terdaftar di BEI.
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PENDAHULAN
1.1.

Latar Belakang Masalah
Persaingan yang ketat antar
perusahaan khususnya perusahaan
ritel menimbulkan perusahaan untuk
melakukan kegiatan ekonomi dan
mengelola
fungsi-fungsi
yang
terdapat di dalam perusahaan secara
efektif. Dalam hal ini manajemen
keuangan berkepentingan dengan
bagaimana cara menciptakan dan
menjaga nilai ekonomis atau
kekayaan.
Kebijakan perusahaan untuk
mencapai tujuan perusahaan tersebut
tidak lepas pada permasalahan
seberapa besar perusahaan dapat
memenuhi kebutuhan pendanaan atau
permodalan perusahaan. Sumber
penawaran modal menurut Riyanto
(2015: 209-224) terbagi menjadi 2,
yaitu menurut asalnya dan menurut
cara terjadinya. Sumber dana menurut
asalnya diperoleh dari sumber
internal (internal sources) seperti laba
ditahan dan depresiasi, sumber
eksternal (external sources) seperti
modal asing. Sedangkan menurut cara
terjadinya diperoleh dari tabungan,
kredit oleh bank, dan intensifikasi
penggunaan uang. Perolehan dana
yang dibutuhkan perusahaan cukup
banyak
tersedia
dan
untuk
memperolehnya relatif tidak terlalu
sulit selama memenuhi persyaratan
yang dipersyaratkan
Munculnya konsep ritel baru
seperti hipermarket, supermarket, dan
minimarket, yang termasuk ke dalam
jenis ritel modern atau pasar modern
merupakan peluang pasar baru yang
dinilai cukup potensial oleh para
pebisnis ritel. Dari waktu ke waktu
jumlah pasar modern cenderung
mengalami pertumbuhan positif
sedangkan
pasar
tradisional
cenderung mengalami pertumbuhan
negatif seperti mini market, super

market, hipermarket dan sebagainya
adalah bagian dari modernisasi dari
pasar tradisional yang memungkinkan
orang dapat berbelanja dengan
fasilitas dan kenyaman serta
pelayanan yang baik, selain itu harga
dari setiap produk yang cukup
terjangkau.
Mengingat
keputusan
pendanaan merupakan keputusan
penting yang secara langsung akan
menentukan kemampuan perusahaan
untuk dapat bertahan hidup dan
berkembang, maka penulis tertarik
untuk melakukan kajian empiris
terhadap
faktor-faktor
yang
mempengaruhi utang jangka panjang
perusahaan.
Maka
peneliti
mengambil
judul
Pengaruh
Profitabilitas, Aset Tetap dan
Pertumbuhan Penjualan Terhadap
Utang Jangka Panjang Perusahaan
(Studi Empiris Pada Perusahaan
Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2018).
1.2.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belaang di
atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1.
Menjamurnya perusahaan ritel
di Indonesia membuat semua
perusahaan tersebut harus
dapat mencari cara agar dapat
bertahan dalam persaingan
dunia bisnis yang semakin
ketat.
2.
Pengambilan
keputusan
pendanaan perusahaan baik
dari
eksternal
maupun
internal.
3.
Bagi perusahaan biasanya
menggunakan
sumber
pendanaan utang jangka
panjang untuk keperluan
investasi.
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4.

Tingkat risiko dan tingkat
pengembalian investasi perlu
diperhatikan agar tidak terjadi
kredit macet.
5.
Pengaruh
penurunan
profitabilitas
terhadap
seberapa
mudah
proses
perolehan pendanaan yang
dibutuhkan perusahaan retail.
6.
Aset tetap yang dimiliki
perusahaan dapat digunakan
sebagai jaminan pinjaman,
sehingga
memungkinkan
perusahaan tersebut untuk
memperoleh tambahan dana
dari para kreditur.
1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di
atas maka penelitian ini mempunyai
beberapa tujuan, yang dapat penulis
sampaikan sebagai berikut :
1.
Untuk mengetahui pengaruh
profitabilitas terhadap utang
jangka panjang perusahaan
ritel yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 20162018.
2.
Untuk mengetahui pengaruh
aset tetap terhadap utang
jangka panjang perusahaan
ritel yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 20162018.
3.
Untuk mengetahui pengaruh
pertumbuhan
penjualan
terhadap utang jangka panjang
perusahaan ritel yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun
2016-2018.
4.
Untuk mengetahui pengaruh
simultan profitabilitas, aset
tetap
dan
pertumbuhan
penjualan
berpengaruh
terhadap utang jangka panjang
perusahaan ritel yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun
2016-2018.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Profitabilitas
Profitabilitas merupakan alat
yang digunakan untuk menganalisis
kinerja
manajemen,
tingkat
profitabilitas akan menggambarkan
posisi laba perusahaan. Para investor
di pasar modal sangat memperhatikan
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan dan meningkatkan
laba, hal ini merupakam daya tarik
bagi investor dalam melakukan jual
beli saham, oleh karena itu
manajemen harus mampu memenuhi
target yang telah ditetapkan.
Suatu perusahaan untuk dapat
melangsukan aktivitas operasinya,
haruslah berada dalam keadaan yang
menguntungkan/profitable.
Tanpa
adanya keuntungan akan sulit bagi
perusahaan untuk menarik modal
luar. Perusahaan yang memiliki
tingkat profitabilitas yang tinggi akan
diminati sahamnya oleh investor
(Mardiyati, et al. 2012:2). Investor
menginvestasikan dananya pada suatu
perusahaan dengan harapan untuk
mendapatkan return, baik berupa
pembagian dividen maupun capital
gain. Semakin tinggi kemampuan
perusahaan memperoleh laba, maka
semakin
besar
return
yang
diharapkan oleh investor sehingga
nilai perusahaan juga semakin baik.
Selain sebagai indikator kemampuan
perusahaan
dalam
memenuhi
kewajiban para penyandang dana,
laba perusahaan juga merupakan
elemen penting dalam penciptaan
nilai perusahaan yang menunjukkan
prospek perusahaan dimasa yang
akan datang (Mediawati dan
Mildawati,2016:4).
Rasio
profitabilitas
merupakan rasio untuk menilai
kemampuan
perusahaan
dalam
mencari keuntungan. Rasio ini juga
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memberikan
ukuran
tingkat
efektivitas
manajemen
suatu
perusahaan dan hasil pengukuran
tersebut dapat dijadikan alat evaluasi
kinerja manajemen. Adapun tujuan
dan manfaat rasio profitabilitas bagi
pihak pemilik usaha atau manajemen
maupun pihak diluar perusahaan yang
memiliki hubungan atau kepentingan
dengan
perusahaan
(Kasmir,
2015:197) :
1. Untuk
mengukur
atau
menghitung
laba
yang
diperoleh perusahaan dalam
satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba
perusahaan tahun sebelumnya
dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan
laba dari waktu ke waktu.
2.1.2 Aset Tetap
Aset tetap adalah aset
berwujud yang digunakan dalam
operasi perusahaan dan tidak
dimaksudkan untuk dijual dalam
rangka kegiatan normal perusahaan.
Aset semacam ini biasanya memiliki
masa pemakaian yang lama dan
diharapkan dapat memberi manfaat
pada perusahaan selama bertahuntahun. Manfaat yang diberikan aset
tetap umumnya semakin lama
semakin menurun, kecuali manfaat
yang diberikan oleh tanah. Aset yang
digunakan dalam operasi perusahaan
ada dua jenis, yaitu aset berwujud
(tangibel aset) dan aset tidak
berwujud (intangible aset).
Menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16
(2015), Aset tetap adalah aset
berwujud yang penggunaanya lebih
dari satu periode (satu tahun) dan
dimiliki oleh perusahaan untuk
digunakan dalam proses produksi
atau penyediaan barang dan jasa,
untuk disewakan kepada pihak lain

atau untuk tujuan administratif.
Perusahaan yang memiliki aset tetap
dalam jumlah besar dapat mengambil
UTANG dalam jumlah besar, karena
perusahaan besar yang memiliki aset
besar akan lebih mudah akses ke
sumber dana dibandingkan dengan
perusahaan kecil yang memiliki aset
tetap dalam jumlah yang lebih sedikit,
besarnya aset tetap dapat digunakan
sebagai jaminan perusahaan.
Brigham
dan
Houston
(2001:30-41) yang dikutip oleh
Hardiningsih
dan
Oktaviani
(2012:16) juga menyatakan bahwa
perusahaan yang asetnya sesuai
dengan jaminan kredit akan lebih
banyak
menggunakan
UTANG
karena
kreditor
akan
selalu
memberikan
pinjaman
apabila
mempunyai jaminan.
2.1.3 Pertumbuhan Penjualan
Aktivitas
penjualan
merupakan
pendapatan
utama
perusahaan karena jika aktivitas
penjualan produk maupun jasa tidak
dikelola dengan baik maka secara
langsung
dapat
merugikan
perusahaan. Hal ini dapat disebabkan
karena sasaran penjualan yang
diharapkan tidak tercapai dan
pendapatan pun akan berkurang.
Penjualan menurut Abdullah dan
Tantri (2016:3) Penjualan adalah
bagian dari promosi dan promosi
adalah salah satu bagian dari
keseluruhan sistem pemasaran.
Keberhasilan
suatu
perusahaan pada umumnya dinilai
berhasil dilihat dari kemampuannya
dalam memperoleh laba. Dengan laba
yang diperoleh, perusahaan akan
dapat mengembangkan berbagai
kegiatan, meningkatkan jumlah aset
dan
modal
serta
dapat
mengembangkan dan memperluas
bidang
usahanya.
Menurut
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Pernyataan
Standar
Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.23 (2009)
menyatakan
penjualan
barang
meliputi barang yang diproduksi
perusahaan unruk dijual dan barang
yang dibeli untuk dijual kembali
seperti barang dagang yang dibeli
pengecer atau lainnya.
Untuk
mencapai
tujuan
tersebut, perusahaan mengandalkan
kegiatannya dalam bentuk penjualan,
semakin besar volume penjualan
semakin besar pula laba yang akan
diperoleh perusahaan. Perusahaan
pada umumnya mempunyai tiga
tujuan dalam penjualan yaitu
mencapai
volume
penjualan,
mendapatkan laba tertentu, dan
menunjukan
pertumbuhan
perusahaan. Sedangkan menurut
Rudianto (2009:56) menyatakan
bahwa
pertumbuhan
penjualan
merupakan volume penjualan pada
tahun-tahun mendatang, berdasarkan
data pertumbuhan volume penjualan
historis.
Dalam kegiatan ini penjualan
akan melibatkan debitur atau disebut
juga pembeli serta barang-barang atau
jasa yang diberikan dan dibayar oleh
debitur tersebut dengan cara tunai
ataupun kredit. Penjualan barang
dagang oleh sebuah perusahaan
dagang biasanya hanya disebut
“Penjualan”, jumlah transaksi yang
terjadi biasanya cukup besar
dibandingkan jenis transaksi lainnya.
Dalam menjual barang dagangannya
perusahaan dapat menerapkan tiga
metode penjualan yang sering dikenal
yaitu penjualan tunai, penjualan
kredit, dan penjualan konsinyasi.
Pertumbuhan penjualan didefinisikan
oleh sebagai perubahan penjualan per
tahun.
Pertumbuhan
penjualan
(growth of sales) adalah kenaikan
jumlah penjualan dari tahun ke tahun

atau dari waktu ke waktu.
Pertumbuhan
penjualan
mencerminkan keberhasilan investasi
periode masa lalu dan dapat dijadikan
sebagai pertumbuhan masa yang akan
datang. Pertumbuhan penjualan juga
merupakan indikator permintaan dan
daya saing perusahaan dalam suatu
industri.
Pertumbuhan penjualan merupakan
bukti
dari
perusahaan
yang
benarbenar mengalami pertumbuhan.
Pertumbuhan penjualan digunakan
investor dalam melihat di masa yang
akan
datang
tentang
kinerja
perusahaan
sehingga
dapat
mengembangkan nilai perusahaan
yang dimiliki menjadi mempunyai
nilai lebih bagi pihak investor.
2.1.4 Utang Jangka Panjang
Utang adalah kewajibankewajiban ekonomis dari perusahaan
yang diakui dan diukur sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang lazim
diterima. Struktur utang menjelaskan
suatu komposisi jangka waktu utang
yang dipergunakan oleh perusahaan,
baik jangka pendek, menengah
ataupun
jangka
panjang
dan
dipengaruhi oleh besar kecilnya utang
tersebut.
Utang
jangka
panjang
menurut Kieso (2009:242) yaitu
terdiri dari pengorbanan manfaat
ekonomi yang sangat mungkin di
masa depan akibat kewajiban
sekarang yang tidak dibayarkan
dalam satu tahun atau siklus operasi
perusahaaan mana yang lebih lama.
Utang jangka panjang digunakan oleh
perusahaan
untuk
memajukan
perusahaan dalam jangka waktu lama.
Pembelian keperluan pokok maupun
sekunder, segera ataupun tidak akan
tetap diperlukan sehingga jangka
panjang tidak dapat dihindari. Utang
jangka panjang digunakan dalam
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kegiatan
operasional
seperti
pengadaan fasilitas (alat dan mesin)
yang memiliki sifat penggunaan
jangka panjang, sebagai tambahan
modal permanen, memperluas area
usaha perusahaan, akuisisi dan segala
hal yang memiliki sifat permanen dan
jangka panjang.
Secara umum kepemilikan
akan utang terlebih utang dalam skala
besar memang sangat mengganggu
kesehatan keuangan perusahaan.
Namun di sisi lain utang sangat
diperlukan dan tidak dapat dielakkan
jika
perusahaan
ingin
terus
berkembang dan maju. Oleh karena
itu banyak perusahaan yang memilih
utang jangka panjang dikarenakan
jumlah nominal yang besar dan waktu
pembayaran hutuang yang cukup
lama. Sehingga hal ini memberikan
sisi positif yang lebih besar dengan
diikuti manajemen yang baik.
2.2

Kerangka Pemikiran
Merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori hubungan
dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasi
sebagai
masalah
peneting (Sekaran dalam Sugiyono,
2015:60). Di bawah ini adalah
gambaran kerangka berpikir yang
digunakan dalam penelitian ini.
Profitabilitas

H1 (+)

Aset Tetap

H2 (+)

Pertumbuhan Penjualan

H3 (+)

Utang Jangka Panjang
Perusahaan

H4 (+)

2.3

Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban
sementara terhadap masalah yang
masih bersifat praduga karena masih
harus dibuktikan kebenarannya.
Sesuai dengan deskripsi teori serta

kerangka pemikiran yang telah
penulis sampaikan di atas, maka
hipotesis penelitian ini dapat
diuraikan sebagai berikut :
2.3.1. Pengaruh
Profitabilitas
terhadap Utang Jangka
Panjang
Profitabilitas
merupakan
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba. Perusahaan yang
memiliki tingkat pertumbuhan yang
tinggi cenderung akan memerlukan
dana
yang
besar
untuk
mengembangkan usahanya. Dalam
hal
tersebut
memungkinkan
manajemen
akan
mengambil
keputusan untuk menggunakan dana
internal yaitu laba ditahan untuk
melakukan investasi. Namun di pihak
pemilik
modal
mungkin
menginginkan agar laba ditahan
dibagikan dalam bentuk dividen
dengan harapan jika perusahaan
membagikan
dividen,
nilai
perusahaan akan meningkat dari
sudut pandang investor, sehingga
nilai sahamnya akan mengalami
kenaikan.
Untuk
memenuhi
kebutuhan dana tersebut pemlik
modal
menyarankan
kepada
manajemen
untuk
melakukan
pinjaman. Sejalan dengan hasil
penelitian dari Hardiningsih dan
Oktaviani (2012:20) bahwa semakin
tinggi tingkat profitabilitas, maka
akan semakin besar pula tingkat
penggunaan utang jangka panjang.
Berdasarkan uraian diatas, maka
hipotesis penelitian ini adalah :
H1 : Profitabilitas
berpengaruh
positif terhadap utang jangka
panjang perusahaan.
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2.3.2. Pengaruh
Aset
Tetap
terhadap Utang Jangka
Panjang
Aset tetap merupakan salah
satu jaminan yang bisa menyakinkan
pihak lain untuk bisa memberikan
pinjaman
kepada
perusahaan.
Perusahaan yang asetnya sesuai
dengan jaminan kredit akan lebih
banyak menggunakan utang karena
kreditor akan selalu memberikan
pinjaman
apabila
mempunyai
jaminan. Sehingga apabila struktur
aset perusahaan tinggi maka tingkat
utang yang dimiliki perusahaan juga
tinggi. Namun menurut penelitian
Mulyati (2016) sruktur aset tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan utang, karena apabila
perusahaan mencari utang sebagai
sumber pendanaan utama akan
semakin memperbesar biaya modal
yang dikeluarkan. Berdasarkan uraian
diatas, maka hipotesis penelitian ini
adalah :
H2 :
Aset tetap berpengaruh positif
terhadap utang jangka panjang
perusahaan.
2.3.3. Pengaruh
Pertumbuhan
Penjualan terhadap Utang
Jangka Panjang
Pertumbuhan penjualan yang
tinggi akan mendorong peningkatan
biaya operasional melalui utang. Bagi
perusahaan dengan tingkat penjualan
dan laba yang tinggi kecenderungan
perusahaan tersebut menggunakan
utang sebagai sumber dana eksternal
yang lebih besar dibandingkan
perusahaan-perusahaan yang tingkat
penjualannya rendah. Serupa dengan
hasil penelitian Mulyati (2016) bahwa
pertumbuhan penjualan berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan utang.
Berdasarkan uraian diatas, maka
hipotesis penelitian ini adalah :

H3 :

Pertumbuhan
penjualan
berpengaruh positif terhadap
utang
jangka
panjang
perusahaan.

2.3.4. Pengaruh
Profitabilitas,
Aset
Tetap
dam
Pertumbuhan
Penjualan
terhadap Utang Jangka
Panjang
Penelitian ini dimaksudkan
untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh profitabilitas, aset tetap dan
pertumbuhan penjualan terhadap
utang jangka panjang secara simultan
yang menunjukkan apakah semua
variabel
independen
yang
dimasukkan dalam model regresi
mempunyai pengaruh bersama-sama
terhadap variabel dependen. Oleh
karena itu rumusan hipotesisnya
adalah :
H4 :
Diduga profitabilitas, aset
tetap
dan
pertumbuhan
penjualan berpengaruh postif
terhadap utang jangka panjang
perusahaan.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Tempat
dan
Waktu
Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada
perusahaan ritel yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2016 sampai dengan tahun 2018.
Penelitian ini dilakukan pada bulan
Maret 2019 sampai dengan Agustus
2019.
3.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif yang digunakan
untuk menyelesaikan masalah melalui
teknik pengukuran terhadap variabelvariabel tertentu dan menghasilkan
kesimpulan.
Variabel
dalam
penelitian ini terdiri dari variabel
bebas (independen variable) dan
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variabel terikat (dependen variable).
Variabel bebas yaitu Profitabilitas
(Return On Asset), Aset Tetap (Fixed
Aset), Pertumbuhan Penjualan (Sales
Growth). Sedangkan variabel terikat
yaitu Utang Jangka Panjang (Long
Term Liabilities).
Metode
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian asosiatif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui
pengaruh
ataupun
hubungan antara dua variabel atau
lebih. Terdapat 3 (tiga) hubungan
dalam penelitian asosiatif yaitu
hubungan kausal atau sebab akibat,
hubungan simetris dan hubungan
resiprokal
atau
timbal
balik
(Sugiyono, 2015:36).
Penggunaan
metode
ini
digunakan sesuai dengan maksud dan
tujuan penelitian yaitu untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh
profitabilitas, aset
tetap, dan
pertumbuhan penjualan terhadap
utang jangka panjang perusahaan.
3.3.
Populasi dan Sampel
3.3.1. Populasi
Populasi jumlah keseluruhan
dari unit analisa yang ciri-cirinya
akan diduga dalam setiap penelitian,
populasi
yang
dipilih
erat
hubungannya dengan masalah yang
ingin dipelajari (Effendi, 2015:152).
Populasi
menurut
Sugiyono
(2015:80) adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek atau subyek
yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi
menurut
Arikunto
(2013:173) adalah keseluruhan subjek
penelitian. Dalam penelitian ini yang
menjadi populasi adalah perusahaan
ritel yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai

dengan tahun 2017. Jumlah populasi
untuk penelitian ini sebanyak 25
perusahaan.
3.3.2. Sampel
Sampel adalah bagian atau
jumlah dan
karakteristik
yang
dimiliki
oleh populasi tersebut
(Sugiyono,
2015:81).
Metode
pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah purposive
sampling
menurut
Arikunto
(2013:183)
metode
purposive
sampling dilakukan dengan cara
mengambil subjek bukan didasarkan
atas strata, random atau daerah tetapi
didasarkan atas adanya tujuan tertentu
karena
beberapa
pertimbangan,
misalnya alasan keterbatasan waktu,
tenaga, dan dana sehingga tidak dapat
mengambil sampel yang besar dan
jauh.
Sampel
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan ritel yang terdaftar di BEI
(Bursa Efek Indonesia) tahun 2017
yang menerbitkan laporan keuangan
tahun 2015 sampai dengan tahun
2017.
Perusahaan-perusahaan
tersebut diseleksi kembali sesuai
dengan kriteria purposive sampling
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Adapun beberapa ketentuan
atau kriteria yang digunakan dalam
penelitian sampel diantaranya, yaitu :
1.
Perusahaan ritel yang terdaftar
di BEI dan sahamnya aktif
diperdagangkan selama tahun
2016-2018.
2.
Perusahaan mempunyai data
yang
dibutuhkan
secara
lengkap.
3.
Perusahaan
ritel
yang
menerbitkan
laporan
keuangan berturut-turut tahun
2015 sampai dengan tahun
2017.
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4.

Perusahaan memiliki laba
positif
selama
periode
penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah
proses penyederhanaan data kedalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan. Dalam proses ini
sering kali digunakan statistik. Salah
satu fungsi pokok statistik adalah
menyederhanakan data penelitian
yang amat besar jumlahnya menjadi
informasi yang lebih sederhana dan
lebih mudah untuk dipahami (Effendi,
2015:263).
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 profitabilitas, aset tetap,
penjualan dan utang jangka panjang
perusahaan yang diperoleh dari
laporan keuangan tahunan di pusat
informasi
pasar
modal
(www.idx.co.id).

variabel dalam penelitian ini adalah
variabel bebas (independent variable)
dan variabel terikat (dependent
variable).

3.4.

Definisi
Operasional
Variabel
Definisi
operasional
merupakan aspek penelitian yang
memberikan
informasi
tentang
bagaimana cara mengukur variabel.
Dengan demikian diperlukan definisi
operasional
variabel
untuk
menjelaskan
variabel
yang
dimaksudkan dalam penelitian ini
sebagai upaya pemahaman dalam
penelitian.
Definisi
operasional
variabel bertujuan untuk melihat
sejauh mana suatu variabel berkaitan
dengan variabel lainnya. Adapun

3.5.1. Variabel
Bebas
(Independent Variable)
1.

Profitabilitas (X1)
Profitabilitas
adalah
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba melalui kegiatan
operasionalnya (Purnama, 2016:12).
Profitabilitas dalam penelitian ini
menggunakan ROE (Return on
Equity). ROE adalah rasio yang
menunjukan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba bersih
dengan menggunakan modal sendiri
dan menghasilkan laba bersih yang
tersedia bagi pemilik atau investor.
Semakin tinggi rasio ini semakin baik
karena berarti posisi pemilik
perusahaan semakin kuat, demikian
sebaliknya. Sehingga bagi kreditor
tidak ragu untuk memberikan fasilitas
utang jangka panjang bagi perusahaan
yang nilai profitabilitasnya tinggi.
Untuk mencari ROE dapat digunakan
rumus sebagai berikut :
ROE=

Earning After Interest and Tax
Equity

3.5.

2.

Aset Tetap (X2)
Rasio Perputaran Aset Tetap
(Fixed Assets Turnover Ratio) adalah
rasio aktivitas (rasio efisiensi) yang
mengukur seberapa efektif dan efisien
perusahaan menggunakan aset atau
aktiva tetapnya untuk menghasilkan
pendapatan. Rasio ini menunjukan
produktivitas aset tetap dalam
menghasilkan
pendapatan.
Perusahaan yang memiliki Rasio
Perputaran Aset Tetap yang tinggi
menunjukan bahwa
perusahaan
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tersebut mampu untuk mengelola aset
tetapnya secara efisien dan efektif.
Aset tetap sangat penting
untuk diperhitungkan karena aset
tetap ini merupakan komponen
terbesar dari total aset perusahaan.
Pada penelitian ini rasio tersebut
bertujuan untuk memastikan bahwa
perusahaan dapat menghasilkan
pendapatan yang cukup dari peralatan
atau mesin yang baru dibelinya
tersebut untuk membayar kembali
pinjamannya (utang jangka panjang).
Dan penelitian ini menggunakan data
total aset tetap bersih. Berikut rumus
yang digunakan :
Rasio Perputaran
Aset Tetap =

Penjualan
Bersih
Aset Tetap
(Netto)

3.

Pertumbuhan Penjualan (X3)
Pertumbuhan
penjualan
adalah perbandingan dari perubahan
(kenaikan ataupun penurunan) dalam
jumlah total penjualan pada aset akhir
tahun terhadap awal tahun. Tingginya
tingkat
pertumbuhan
penjualan
menunjukan semakin baik suatu
perusahaan dalam
menjalankan
operasinya. Dalam penelitian ini
menggunakan rumus sebagai berikut :
Penjualan tahunt − Penjualan tahun t−1
Penjualan tahun t−1
3.5.2. Variabel Terikat (Dependent
Variable)
Variabel terikat (dependent
variable) adalah variabel yang dapat
dipengaruhi oleh variabel lain dalam
hal ini variabel bebas (independent
variable). Chandrarin (2018:83)
menjelaskan
bahwa
variabel
dependen merupakan variabel utama
yang menjadi daya tarik atau fokus
penelitian. Dalam penelitian ini

variabel terikat (dependent variable)
adalah utang jangka panjang
perusahaan. Long Term Debt to
Equity Ratio (LTDtER) merupakan
rasio antara utang jangka panjang
dengan modal sendiri.
Rasio ini untuk mengukur
berapa bagian dari setiap rupiah
modal sendiri yang dijadikan jaminan
utang jangka panjang. Rumusannya
yaitu :
LTDtER =

Long term debt
Equity

3.6
Teknik Analisis Data
`
Teknik analisis data bertujuan
untuk menjawab rumusan masalah
maupun hipotesis penelitian yang
telah dirumuskan sebelumnya.
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif ini
memiliki tujuan untuk memberikan
gambaran (deskripsi) mengenai suatu
data agar data yang tersaji menjadi
mudah dipahami dan informatif.
Statiska
deskriptif
menjelaskan
berbagai karakteristik data seperti
rata-rata (mean), simpangan baku
(standard deviation), nilai minimum
dan maximum (Mayogi dan Fidiana,
2016:10). Dalam penelitian ini
analisis deskriptif dilakukan pada
variabel
profitabilitas,
ukuran
perusahaan,
kebijakan
dividen,
keputusan investasi, kebijakan utang
dan nilai perusahaan.
3.6.2. Uji Asumsi Klasik
asumsi klasik dilakukan
untuk memperoleh hasil yang akurat
dalam sebuah penelitian. Dalam
pengujian asumsi klasik terdapat
beberapa jenis antara lain :
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1.

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan
untuk mengetahui apakah data pada
persamaan regresi yang dihasilkan
berdistribusi normal atau berdistribusi
tidak normal. Persamaan regresi
dikatakan baik jika mempunyai data
variabel bebas dan variabel terikat
berdistribusi mendekati normal atau
normal sama sekali (Ghozali,
2016:154). Model regresi yang baik
adalah memiliki distribusi data
normal atau mendekati normal. Untuk
mendeteksi
normalitas
dapat
dilakukan dengan uji statistik. Test
statistik yang digunakan antara lain
analisis grafik histogram, Normal
Probability Plots (P-Plot) dan One
Sample Kolmogorov-Smirnov Test.
One Sample Kolmogorov-Smirnov
Test menggunakan kepercayaan 5%.
Dasar pengambilan keputusan normal
atau tidaknya data yang akan diolah
adalah sebagai berikut:
a.
Apabila hasil signifikansi
lebih besar (>) dari 0,05 maka
data terdistribusi normal.
b.
Apabila hasil signifikansi
lebih kecil (<) dari 0,05 maka
data
tersebut
tidak
terdistribusi secara normal.
Sedangkan
untuk
mendeteksi
kenormalan nilai residu dengan
menggunakan uji P-Plot, dapat dilihat
dari titik – titik ploting hasil output
SPSS dan melihat apakah titik – titik
ploting tersebut berada disekitar garis
diagonalnya atau tidak. Adapun
ketentuannya adalah sebagai berikut:
a.
Apabila titik – titik atau data
berada di dekat atau mengikuti
garis diagonalnya maka dapat
dikatakan
bahwa
data
terdistribusi normal.
b.
Apabila titik – titik menjauh
atau tersebar dan tidak
mengikuti garis diagonalnya
maka hal ini menunjukkan

bahwa data tidak terdistribusi
secara normal.
2.

Uji Heteroskedastisitas
Uji
heteroskedastisitas
bertujuan untuk menguji apakah
dalam regresi terjadi ketidaksamaan
variance
dari
residual
suatu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika
varian dari residual dari pengamatan
ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homokedastisitas, dan jika
varians
berbeda
disebut
heteroskedastisitas. Model regresi
yang
baik
tidak
terjadi
heteroskedastisitas.
Metode
pengujian heteroskedastisitas yang
bisa digunakan antara lain adalah
dengan
melihat
pola
grafik
Scatterplot. Untuk mendeteksi ada
atau tidaknya heteroskedastisitas
dengan menggunakan grafik plot.
Dasar analisanya adalah sebagai
berikut :
a.
Jika ada pola tertentu, seperti
titik-titik
yang
ada
membentuk pola tertentu yang
teratur
(bergelombang,
melebar
kemudianmenyempit),
mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas.
b.
Jika ada pola yang ada serta
titik-titik menyebar di atas dan
dibawah angka 0 pada sumbu
Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
3.

Uji Multikolinaritas
Uji
multikolinearitas
bertujuan untuk menguji apakah
terjadi korelasi di variabel-variabel
independen yang masuk ke dalam
model. Metode untuk mendiagnosa
adanya multicollinearity dilakukan
dengan uji Variance Inflation Factor
(VIF) yang dihitung dengan rumus
sebagai berikut : VIF = 1 / Tolerance.
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Jika nilai Tolerance kurang dari 0.10
dan VIF lebih besar dari 10, maka
antar variabel bebas (independent
variable)
terjadi
persoalan
multikolinearitas, dan begitu pula
sebaliknya.
4.

Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi digunakan
untuk menguji apakah terdapat
hubungan antara kesalahan-kesalahan
yang muncul pada data runtun waktu
(time series). Untuk menguji
keberadaan autocorrelation dalam
penelitian ini digunakan metode
Durbin-Watson Test. Pada saata
melakukan autokorelasi, terdapat
tabel Durbin-Watson sebagai alat
pembanding terhadap nilai DurbinWatson hitung. Cara mendeteksi
autokorelasi menurut Trihendradi
(2013:142) :
a.
1.65 < dw < 2.35 tidak terjadi
autokorelasi.
b.
1.21 < dw < 1.65 atau 2.35 <
dw < 2.79 tidak dapat
disimpulkan
c.
dw < 1.21 atau dw > 2.79
terjadi autokorelasi
3.6.3. 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
profitabilitas,
ukuran
perusahaan,
kebijakan
dividen,
keputusan investasi, dan kebijakan
utang terhadap variabel dependen
yaitu nilai perusahaan. Persamaan

regresi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e
Keterangan :
Y
: Utang Jangka Panjang
Perusahaan
X1
: Profitabilitas
X2
: Aset Tetap
X3
: Pertumbuhan Penjualan
Α
: Konstanta
β1, β2, β3
: Koefisien Regresi
e
: Error
3.6.4. Uji Hipotesis
Setelah melakukan uji data
dan uji asumsi klasik maka langkah
selanjutnya yang harus dilakukan
adalah melakukan uji hipotesis. Uji
hipotesis
pada
dasarnya
menggunakan metode pengambilan
keputusan yang didasarkan pada
analisi data. Dalam penelitian ini akan
dilakukan uji hipotesis yang meliputi
:
1.

Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R
Square)
dimaksudkan
untuk
mengetahui
seberapa
jauh
kemampuan
model
dalam
menerangkan
variasi
variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi
(R Square) antara 0 (nol) dan 1 (satu).
Nilai R Square yang mendekati satu
berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi
variabel
dependen.
Kelemahan
mendasar
pada
penggunaan koefisien determinasi
adalah biasa terhadap jumlah variabel
independen yang dimasukkan ke
dalam model. Setiap tambahan satu
variabel independen, maka R Square
pasti akan meningkat tanpa melihat
apakah variabel tersebut berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel
dependen.
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Oleh karena itu, banyak
peneliti
menganjurkan
untuk
menggunakan Adjusted R Square
untuk mengevaluasi model regresi
karena Adjusted R Square dapat naik
atau turun apabila satu variabel
independen ditambahkan ke dalam
model. Dengan demikian, pada
penelitian ini tidak menggunakan
nilai R Square namun menggunakan
nilai Adjusted R Square untuk
mengevaluasi model regresi.
Uji Statistik F
Uji statistik f digunakan untuk
mengetahui apakah permodelan yang
dibangun memenuhi kriteria fit atau
tidak. Uji statistik f pada dasarnya
menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimaksud dalam
penelitian secara simultan merupakan
penjelas yang signifikan terhadap
variabel
dependen.
Pengujian
dilakukan dengan level signifikansi
0,05 atau α = 5%. Pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan
pengujian berikut ini :
a.
Jika nilai signifikansi > 0,05,
maka berarti bahwa secara
simultan variabel independen
bukan merupakan penjelas
yang signifikan terhadap
variabel dependen.
b.
Jika nilai signifikansi ≤ 0,05,
maka
koefisien
regresi
bersifat signifikan, dan secara
simultan variabel independen
merupakan penjelas yang
signifikan terhadap variabel
dependen.

a.

b.

Jika nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 maka Ha
diterima, artinya variabel
independen secara individual
memiliki pengaruh terhadap
variabel dependen.
Jika nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05 maka Ha tidak
dapatditerima,
artinya
variabel independen secara
individual tidak memiliki
pengaruh terhadap variabel
dependen.

2.

3.

Uji Statistik T
Uji statistik t digunakan untuk
menguji koefisien regresi secara
parsial dari variabel independennya.
Dasar pengambilan keputusannya
adalah :

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.
Hasil Penelitian
4.1.1. Objek Penelitian
Dalam penelitian ini yang
menjadi objek adalah sub sektor
perdagangan eceran (ritel) yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2016, 2017 dan 2018.
Berdasarkan dari proses
seleksi sampel dengan kriteria yang
telah
ditetapkan
dengan
menggunakan purposive sampling,
dari 25 perusahaan ritel yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI), telah
dilakukan pengeliminasian sampel,
dimana sampel yang dieliminasi
adalah perusahaan yang tidak
menerbitkan laporan keuangan secara
bertururt-turut tahun 2016-2018,
ditemukan 2 perusahaan, sehingga
diperoleh sampel penelitian menjadi
23 perusahaan, kemudian dilakukan
pengeliminasian terhadap perusahaan
yang tidak memiliki laba positif dari
tahun
2016-2018,
ditemukan
sebanyak 12 perusahaan, maka
diperoleh 11 perusahaan yang akan
dijadikan sampel dengan periode
pengamatan selama 3 (tiga) tahun,
sehingga total sampel keseluruhan
adalah 33 sampel.
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4.2.
Analisis Data dan Hasil
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif
Uji
statistik
deskriptif
digunakan
untuk
memberikan
gambaran atau deskripsi suatu data.
Ada
beberapa
variabel
yang
digunakan dalam penelitian ini , yaitu
profitabilitas,
aset
tetap
dan
pertumbuhan penjualan sebagai
variabel independen, serta utang
jangka perusahaan sebagai variabel
dependen. Variabel tersebut telah
diuji secara statistik deskriptif seperti
yang terlihat pada tabel dibawah ini :

pertumbuhan
penjualan
adalah
sebesar -0,53. Sedangkan nilai
maksimum
dari
pertumbuhan
penjualan adalah sebesar 0,24.
4.
Utang Jangka Panjang
Berdasarkan
pada
tabel
tersebut, utang jangka panjang
memiliki nilai rata-rata 0,3564
dengan standar deviasi 0,41440.
Adapun
nilai
minimum
dari
pertumbuhan
penjualan
adalah
sebesar 0,00. Sedangkan nilai
maksimum
dari
pertumbuhan
penjualan adalah sebesar 1,33.

Tabel 4.1. Hasil
Deskriptif

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji

Statistik

1.

Descriptive Statistics
Std.
N

Minimum

Maximum

Sum

Mean

Deviation

Profitabilitas

33

1,55

108,86

562,50

17,0455

22,92377

Aset Tetap

33

,00

313,09

972,54

29,4709

66,28226

Pertumbuhan Penjualan

33

-,53

,24

-1,01

-,0306

,20614

Utang Jangka Panjang

33

,00

1,33

11,76

,3564

,41440

Valid N (listwise)

33

1.

Profitabilitas (ROE)
Berdasarkan
pada
tabel
tersebut, profitabilitas memiliki nilai
rata-rata 17,0455 dengan standar
deviasi 22,92377. Adapun nilai
minimum dari profitabilitas (ROE)
adalah sebesar 1,55. Sedangkan nilai
maksimum dari profitabilitas (ROE)
adalah sebesar 108,86.
2.
Aset Tetap
Berdasarkan
pada
tabel
tersebut, aset tetap memiliki nilai
rata-rata 29,4709 dengan standar
deviasi 66,28226. Adapun nilai
minimum dari aset tetap adalah
sebesar 0,00. Sedangkan nilai
maksimum dari perputaran aset tetap
adalah sebesar 313,09.
3.
Pertumbuhan Penjualan
Berdasarkan
pada
tabel
tersebut, pertumbuhan penjualan
memiliki nilai rata-rata -0,0306
dengan standar deviasi 0,20614.
Adapun
nilai
minimum
dari

Uji Normalitas
Pada
penelitian
ini
menggunakan uji statistik nonparametrik
Kolmogorov-Smirnov,
dimana jika hasil kurang dari 0,05
maka H0 ditolak dan HA diterima,
sebaliknya jika nilai signifikansi lebih
dari 0,05 maka H0 diterima dan HA
ditolak. Berikut tabel hasil uji
normalitas yang dilakukan dengan
menggunakan software SPSS:
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

33
a,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Absolute

,0000000
,40865575
,171

Positive

,171

Negative

-,138

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

,171
,108

c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Dari data pada tabel 4.2
menunjukkan nilai test statistic
Kolmogorov-Smirnov
nilai
Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,108
lebih besar dari 0,05, maka data
terdistribusi normal.
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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.
3.

Uji Multikolonieritas
Tabel 4.3. Hasil Uji
Multikolonieritas
Coefficientsa
Standardized

Gambar 4.1. Hasil Uji Normal
Probability Plots (P-Plot)

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

,435

,097

Profitabilitas

-,002

,003

Aset Tetap

-,001
,261

Pertumbuhan Penjualan

Coefficients

Std. Error

Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

,000

-,102

-,572

,572

,991

1,009

,001

-,216

-1,102

,280

,818

1,222

,394

,130

,662

,513

,815

1,227

a. Dependent Variable: Utang Jangka Panjang

Untuk uji Normal Probability
Plots (P-Plot), berdasarkan output di
atas, titik titik ploting selalu
mengikuti dan mendekati garis
diagonalnya dan dapat disimpulkan
bahwa nilai residual berdistribusi
normal.
2.

Uji Heterokedastisitas
Hasil model regresi yang baik
adalah homoskedastisitas. Hasil uji
heteroskedastisitas dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:

Berdasarkan tabel 4.5. di atas
hasil
perhitungan
tolerance
menunjukkan tidak ada variabel
independen yang memiliki nilai
tolerance kurang dari 0,10 yang
berarti tidak ada korelasi antar
variabel independen yang nilainya
lebih dari 95%. Hasil perhitungan
nilai variance inflation factor (VIF)
juga menunjukkan hal yang sama,
tidak ada satu variabel independen
yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak
ada multikolonieritas antar variabel
independen dalam model regresi ini.
4.

Uji Autokorelasi
Tabel
4.4.
Hasil
Autokorelasi

Uji

Model Summaryb
Model
1

Gambar
4.2.
Heteroskedastisitas

Hasil

Uji

Dari gambar tersebut terlihat
jelas bahwa titik-titik menyebar
secara acak dan tersebar baik di atas

R
,394

R Square
a

VIF

4,467

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,156

,007

Durbin-Watson

,44325

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Aset Tetap
b. Dependent Variable: Utang Jangka Panjang

Nilai DW sebesar 1,193, nilai
ini dibandingkan dengan nilai tabel
dengan
menggunakan
nilai
signifikansi 5%, jumlah sampel 33 (n)
dan jumlah variabel independen 3 (k
= 3), maka pada tabel Durbin –
Watson didapatkan dl = 1,258 dan du
= 1,651. Nilai DW sebesar 1,193 lebih
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1,193

besar dari 0 (nol) dan kurang dari
batas bawah (dl) sebesar 1,258, maka
dapat disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi positif.

satuan dengan asumsi variabel
bebas yang lain konstan.
Nilai β3 sebesar 0,261
Menunjukan
jika
pertumbuhan
penjualan
meningkat satu-satuan, maka
akan menaikan utang jangka
panjang sebesar 0,261 satuan
dengan asumsi variabel bebas
yang lain konstan.

d.

4.2.3. Analisis Persamaan Regresi
Tabel 4.5. Hasil Uji Regresi
Berganda
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1
(Constant)

B

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t
4,467

Sig.
0,000

0,435

0,097

Profitabilitas

-0,002

0,003

-0,102

-0,572

0,572

Aset Tetap

-0,001

0,001

-0,216

-1,102

0,280

0,261

0,394

0,130

0,662

0,513

Pertumbuhan
Penjualan

4.2.4. Uji Hipotesis
1.
Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.6. Hasil Uji Koefisien
Determinasi
Model Summaryb

a. Dependent Variable: Utang Jangka Panjang

Model

Hasil
pengujian analisis
regresi berganda dapat dijelaskan
melalui persamaan berikut:
PBV = 0,435 + (0,002) ROE – (0,001)
Aset Tetap – 0,261 Pertumbuhan
Penjualan + e
Berdasarkan model regresi di
atas dapat dijelaskan bahwa :
a.
Nilai a sebesar 0,435
Konstanta sebesar 0,435
menunjukan
bahwa
jika
profitabilitas (ROE), aset tetap
dan pertumbuhan penjualan
nilainya 0, maka utang jangka
panjang akan nilai positif
sebesar 0,435.
b.
Nilai β1 sebesar -0,002
Menunjukan jika profitabilitas
(ROE) meningkat satu satuan,
maka akan menurunkan utang
jangka panjang sebesar -0,002
satuan dengan asumsi variabel
bebas yang lain konstan.
c.
Nilai β2 sebesar -0,001
Menunjukan jika aset tetap
meningkat satu-satuan, maka
akan menurunkan utang
jangka panjang sebesar -0,001

R

R Square

Adjusted
R Square

0,156
0,007
,394a
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan,
Profitabilitas, Aset Tetap
b. Dependent Variable: Utang Jangka Panjang
1

Std. Error
of the
Estimate
0,44325

Hasil uji koefisien determinasi
pada tabel diatas menunjukkan
besarnya R2 adalah 0,156, hal ini
berarti 15,6% variasi utang jangka
panjang dapat dijelaskan oleh variasi
dari ketiga variabel independen
profitabilitas,
aset
tetap
dan
pertumbuhan penjualan, sedangkan
sisanya (100% - 15,6% = 84,4%)
dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain
diluar model penelitian ini.
2.

Uji Statistik F
Tabel 4.7. Hasil Uji Statistik F

Hasil uji ANOVA atau F test
didapat nilai F hitung sebesar 0,981
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dengan probabilitas 0,415, karena
probabilitas jauh lebih besar dari 0,05,
maka dapat diartikan bahwa ukuran
profitabilitas,
aset
tetap, dan
pertumbuhan
penjualan
tidak
berpengaruh terhadap utang jangka
panjang perusahaan.

dengan tingkat signifikansi sebesar
0,513. Tingkat siginifikansi tersebut
lebih besar dari 0,05 yang berarti H3
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa secara parsial pertumbuhan
penjualan tidak berpengaruh terhadap
utang jangka panjang.

3.

4.3.

Uji Statistik T
Tabel 4.8. Hasil Uji Statistik T

Hipotesis
1:
Pengaruh
Profitabilitas Terhadap Utang
Jangka Panjang
Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa
variabel
profitabilitas
memiliki
regresi sebesar -0,002 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,572. Tingkat
signifikansi tersebut lebih besar dari
0,05 yang berarti H1 ditolak. Hal ini
mengindikasikan bahwa profitabilitas
tidak memiliki cukup bukti untuk
dinyatakan
berpengaruh
secara
signifikan terhadap utang jangka
panjang.
Hipotesis 2: Pengaruh Aset Tetap
Terhadap Utang Jangka Panjang
Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa
variabel aset tetap memiliki regresi
sebesar -0,001 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,280. Tingkat
siginifikansi tersebut lebih besar dari
0.05 yang berarti H2 ditolak. Hal ini
dapat dinyatakan bahwa aset tetap
tidak berpengaruh terhadap utang
jangka panjang.
Hipotesis
3:
Pengaruh
Pertumbuhan Penjualan Terhadap
Utang Jangka Panjang
Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa
variabel pertumbuhan penjualan
memiliki regresi sebesar 0,261

Pembahasan
Sesuai dengan latar belakang
yang telah disampaikan diawal
dimana pengambilan keputusan
pendanaan utang jangka panjang
untuk mengembangkan usaha pada
perusahaan masih banyak terjadi
sehingga perlu dilakukan penelitian
diantaranya dengan menggunakan
variabel profitabilitas, aset tetap dan
pertumbuhan
penjualan
maka
permasalahan tersebut setidaknya
mulai terjawab. Dari ketiga variabel
independen
yang
digunakan,
variabel-variabel
tersebut
tidak
berpengaruh signifikan terhadap
utang jangka panjang perusahaan
terutama ritel. Hal ini menujukkan
bahwa sebagai perusahaan ritel yang
memiliki profitabilitas yang baik, aset
tetap dan pertumbuhan penjualan
yang
positif,
tidak
perlu
menggantungkan keberlangsungan
usahanya dengan pendanaan melalui
utang jangka panjang.
Profitabilitas
merupakan
kemampuan
perusahaan
dalam
mencari keuntungan atau laba bersih.
Profitabilitas juga mampu mengukur
tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan yang ditunjukkan oleh
laba yang dihasilkan dari penjualan
dan pendapatan investasi. Semakin
tinggi profitabilitas maka semakin
baik karena laba bersih yang
didapatkan oleh perusahaan semakin
besar. Perusahaan tidak perlu
khawatir untuk mecari sumber
pendanaan guna pengembangan
usahanya,
karena
mampu
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mengoptimalkan dari hasil laba yang
diperoleh.
Untuk variabel aset tetap dan
pertumbuhan penjualan berjalan
singkron
dengan
adanya
profitabilitas. Profitabilitas dihasilkan
dari kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba. Laba didapatkan
dari tingkat pertumbuhan penjualan
dikurangi dengan biaya-biaya yang
ada. Sedangkan aset tetap yang ada,
sesuai dengan manfaatnya mampu
memberikan manfaat di masa yang
akan
datang
dan
mampu
menghasilkan kas. Jadi aset tetap
yang dimiliki perusahaan dapat
dioptimalkan untuk mendapatkan kas
guna pengembangan usaha.
Disamping
itu
ternyata
persamaan regresi linier berganda
yang dihasilkan menunjukkan bahwa
untuk variabel profitabilitas dan aset
tetap angkanya minus (-). Ini
menandakan
jika
profitabilitas
maupun aset tetap meningkat maka
akan menurunkan utang jangka
panjang perusahaan. Dengan melihat
uraian di atas, maka dapat dikatakan
bahwa tingginya profitabilitas, aset
tetap dan pertumbuhan penjualan
yang baik tidak secara otomatis akan
meningkatkan keputusan pendanaan
melalui utang jangka panjang. Oleh
sebab itu perusahaan yang bergerak
dibidang retail harus mampu
menganalisa dan melihat bagaimana
kondisi perusahaan agar dapat
berkembang di era persaingan bisnis
yang semakin ketat.

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
Setelah
melalui
tahap
pengumpulan data, pengelolaan data,
analisis data dan interprestasi hasil
analisis
mengenai
pengaruh
profitabilitas, aset
tetap, dan
pertumbuhan penjualan terhadap
utang jangka panjang dengan
menggunakan data yang mendekati
distribusi normal, tidak terdapat
multikolinieritas, bebas autokorelasi
dan tidak adanya heteroskedastisitas,
maka dihasilkan kesimpulan sebagai
berikut :
4.

5.

Secara parsial profitabilitas
terbukti tidak berpengaruh
terhadap utang jangka panjang
perusahaan ritel yang terdaftar
di BEI. Semakin tinggi tingkat
profitabilitas
perusahaan
maka semakin kecil utang
jangka
panjang
yang
digunakan dalam kegiatan
pendanaan.
Ketika
meningkatnya
keuntungan
(profit) perusahaan maka
kebutuhan dana perusahaan
sedikitnya dapat dipenuhi oleh
laba sehingga penggunaan
utang sebagai tambahan dana
eksternal dapat ditekan.
Secara parsial aset tetap
terbukti tidak berpengaruh
terhadap utang jangka panjang
pada perusahaan ritel yang
terdaftar di BEI. Tingkat
pertumbuhan
aset
tetap
perusahaan mampu menjaga
kondisi perusahaan untuk
tidak memilih pendanaan
utang jangka panjang sebagai
satu-satunya pilihan untuk
pengembangan usaha. Aset
tetap
yang
ada
bisa
dioptimalkan kegunanaannya
untuk menghasilkan kas
perusahaan.
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6.

7.

Secara parsial pertumbuhan
penjualan tidak berpengaruh
terhadap utang jangka panjang
pada perusahaan ritel yang
terdaftar di BEI. Pertumbuhan
penjualan yang positif dapat
mendorong ekspansi dengan
tidak menggunakan utang
jangla
panjang
sebagai
alternatif tambahan sumber
dana
eksternal.
Tingkat
pertumbuhan penjualan yang
baik
maka
profitabilitas
perusahaan
pun
positif,
sehingga perusahaan dapat
mengoptimalkan
sumber
pendanaan internal.
Secara simultan profitabilitas,
aset
tetap,
pertumbuhan
penjualan tidak berpengaruh
terhadap utang jangka panjang
pada perusahaan ritel yang
terdatar di BEI.

5.2.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian
di atas, maka penulis dapat
memberikan beberapa saran, sebagai
berikut :
4.

Berdasarkan hasil penelitian,
terlihat
bahwa
variabel
profitabillitas, aset tetap dan
pertumbuhan penjualan, tidak
memiliki pengaruh signifikan
terhadap
utang
jangka
panjang. Maka bagi pihak
manajemen perusahaan, tidak
perlu lagi mengandalkan
pendanaan melalui utang
jangka panjang, jika tingkat
profitabilitas,
kepemilikan
aset tetap dan pertumbuhan
penjualan perusahaan baik.
Sehingga
besarnya
penggunaan utang jangka
panjang dapat diminimalisir

5.

agar
mengurangi
resiko
kebangkrutan.
Bagi investor maupun calon
investor
yang
ingin
menginvestasikan sahamnya
pada
suatu
perusahaan
sebaiknya melihat terlebih
dahulu bagaimana kondisi
perusahaan yang akan dipilih
yang terdapat dalam laporan
keuangan perusahaan.
Bagi penelitian selanjutnya,
disarankan untuk melakukan
penelitian dengan obyek
penelitian
diluar
sektor
perusahaan
ritel
serta
penggunaan alat analisis lain,
sehingga dapat menemukan
hasil penelitian yang berbeda.
Dan
memastikan
kekonsistensian
pengaruh
faktor-faktor
tersebut
mempengaruhi utang jangka
panjang
atau
dengan
memperluas
penelitian
dengan cara memperpanjang
jumlah
sampel
untuk
penelitian yang akan datang.
Penelitian yang akan datang
juga sebaiknya menambah
variabel independen yang
masih berbasis pada data
laporan keuangan selain yang
digunakan dalam penelitian
ini dengan tetap berlandaskan
pada penelitian sebelumnya.
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ABSTRAK
Berkembangnya perusahaan makanan dan minuman di Indonesia, akan menjadi
pendorong kuat dalam persaingan. Persaingan yang ketat mengharuskan
masing-masing perusahaan untuk memikirkan strategi bisnis untuk
mendapatkan pangsa pasar dan terus mempertahankan perusahaan, sehingga
tidak akan terjadi kebangkrutan. Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan melalui usaha pokok yang dijalankan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh
Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Dalam Memprediksi Financial Distress.
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif. Model
analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Pemilihan sampel
dilakukan dengan cara purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 14
perusahaan dari 20 perusahaan yang tercatat. Hasil uji regresi menunjukan
bahwa profitabilitas, likuiditas dan leverage secara simultan berpengaruh
terhadap financial distress pada perusahaan sebesar 74,6%, sebagaimana di
tunjukan oleh besarnya adjusted R square sebesar 74,6%, sedangkan sisanya
25,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam model
penelitian.
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PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah
Suatu perusahaan didirikan
dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan melalui usaha pokok
yang
dijalankan.
Dalam
menjalankan usahanya, fenomena
jatuh bangun merupakan suatu hal
yang sudah biasa dihadapi oleh
perusahaan. Ketika perusahaan
mengalami
kondisi
kesulitan
keuangan, maka akan menjadi
pertimbangan
bagi
investor
maupun kreditur yang akan
menanamkan modalnya. Sehingga,
perusahaan
hendaknya
dapat
menunjukkan kinerja perusahaan
yang baik untuk memperoleh
suntikan dana tersebut untuk
kelangsungan dari usaha yang
dijalankan.
Perusahaan
yang
mempunyai pendanaan yang sehat
dan kuat serta mempunyai akses
pasar yang lebih banyak atau luas
akan
bertahan
dalam
memperebutkan pangsa pasar dan
juga akan menguasai pangsa pasar
yang lebih besar. Perusahaan yang
menguasai pangsa pasar akan
mempunyai
kekuatan
dalam
menghadapi
hambatan.
Memprediksi kesulitan keuangan
atau financial distress suatu
perusahaan dapat menggunakan
rasio keuangan. Dalam penelitian
Andre
(2013)
profitabilitas
mempunyai pengaruh negatif dan
signifikan dalam memprediksi
financial distress, likuiditas tidak
berpengaruh dalam memprediksi
financial
distress,
sedangkan
leverage mempunyai pengaruh
positif dan signifikan dalam
memprediksi financial distress.
Sedangkan menurut penelitian Ni
Luh dan Ni K (2015) menunjukkan
rasio likuiditas memiliki hubungan

negatif terhadap financial distress.
Rasio leverage juga memiliki hasil
yang berbeda dari penelitian Utami
(2015) menunjukkan rasio leverage
berpengaruh
positif
terhadap
financial distress.
Menurut penelitian Orchid
(2014) menunjukkan rasio leverage
memiliki hubungan negatif dengan
financial
distress.
Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh
Ardian (2017) menunjukan rasio
likuiditas, rasio leverage dan rasio
aktivitas berpengaruh terhadap
kondisi
financial
distress,
sedangkan rasio profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap kondisi
financialdistress.
Dari
hasil
beberapa
penelitian di atas maka peneliti
bermaksud untuk meneliti kembali
pengaruh beberapa variabel seperti
profitabilitas, likuiditas, leverage
dan financial distress. Berdasarkan
latar belakang masalah di atas,
maka peneliti mengambil judul
Pengaruh
Profitabilitas,
Likuiditas, dan Leverage Dalam
Memprediksi Financial Distress
(Studi Pada Perusahaan Food &
Beverage Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Tahun
2016-2018).
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di
atas, masalah-masalah yang diangkat
dalam penelitian ini dirumuskan
dalam beberapa pertanyaan yang
meliputi :
1. Apakah
profitabilitas
berpengaruh
terhadap
financial
distress
pada
perusahaan food & beverage
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2018?
2. Apakah
likuiditas
berpengaruh
terhadap
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financial
distress
pada
perusahaan food & beverage
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2018 ?
3. Apakah leverage berpengaruh
terhadap financial distress
pada perusahaan food &
beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun
2016-2018 ?
4. Apakah
secara
simultan
profitabilitas, likuiditas, dan
leverage
berpengaruh
terhadap financial distress
pada perusahaan food &
beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun
2016-2018?
1.5.

Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di
atas maka penelitian ini mempunyai
beberapa tujuan, yang dapat penulis
sampaikan sebagai berikut :
1.

2.

3.

4.

Untuk
menguji
dan
menganalisis
apakah
profitabilitas
berpengaruh
terhadap
kemungkinana
terjadinya financial distress.
Untuk
menguji
dan
menganalisis apakah likuiditas
berpengaruh
terhadap
kemungkinan
terjadinya
financialdistress.
Untuk
menguji
dan
menganalisis apakah leverage
berpengaruh
terhadap
kemungkinan
terjadinya
financialdistress.
Untuk
menguji
dan
menganalisis apakah secara
simultan
profitabilitas,
likuiditas,
dan
leverage
berpengaruh terhadap financial
distress.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Landasan Teori
2.1.1. Teori Sinyal (Signalling
Theory)
Menurut Brigham dan Houston
(2014 : 184), teori sinyal atau
Signalling theory merupakan suatu
perilaku manajemen perusahaan
dalam memberi petunjuk untuk
investor
terkait
pandangan
manajemen
pada
prospek
perusahaan untuk masa mendatang.
Pemberian informasi diharapkan
dapat meyakinkan para pihak
eksternal terkait labayang disajikan
oleh perusahaan. Terlebih bagi
pihak eksternal yang kurang
memahamilaporan keuangan
dapat memanfaatkan informasiinformasi manajemen dan rasiorasio keuangan dalam mengukur
prospek perusahaan. Hal tersebut
dapat membuatpihak luar percaya
bahwa laba yang disajikan itu
benar adanya sesuai dengan kinerja
perusahaan bukan merupakan hasil
tindakan rekayasa meningkatkan
laba demi memberikan sinyal yang
positif bagi pihak eksternal. Sinyal
positif yang diberikan oleh
perusahaan akan mempengaruhi
keputusan para pemegang saham
yang nantinya akan berpengaruh
terhadap peningkatan kepemilikan
jumlah saham.
2.1.2. Teori Keagenan (Agency
Theory)
Teori keagenan menjelaskan bahwa
didalam
sebuah
perusahaan
ditemukan adanya hubungan kerja
antara pemegang saham sebagai
prinsipal dan manajemen selaku
agen. Menurut Fahmi (2014:19-20),
agency theory (teori keagenan)
merupakan suatu kondisi yang
terjadi pada suatu perusahaan
dimana pihak manajemen sebagai
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pelaksana yang disebut lebih jauh
sebagai agen dan pemilik modal
(owner)
sebagai
prinsipal
membangun
sebuah
kontrak
kerjasama yang disebut dengan
“nexus of contract”, kontrak
kerjasama ini berisi kesepakatankesepakatan
yang menjelaskan
bahwa
pihak
manajemen
perusahaan harus bekerja secara
maksimal untuk memberi kepuasan
yang maksimal seperti profit yang
tinggi kepada pemilik modal
(owner).
2.1.3. Profitabilitas
Rasio profitabilitas yaitu untuk
menunjukan
keberhasilan
perusahaan didalam menghasilkan
keuntungan. Investor yang potensial
akan menganalisis dengan cermat
kelancaran sebuah perusahaan dan
kemampuannya untuk mendapatkan
keuntungan. Semakin baik rasio
profitabilitas maka semakin baik
menggambarkan
kemampuan
tingginya perolehan keuntungan
perusahaan (Fahmi 2013:116). Laba
sering kali menjadi salah satu
ukuran
kinerja
perusahaan.
Perusahaan memiliki laba yang
tinggi berarti kinerjanya baik dan
sebaliknya. Laba perusahaan selain
merupakan indikator kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban
bagi para penyandang dananya juga
merupakan
elemen
dalam
penciptaan nilai perusahaan yang
menunjukan prospek perusahaan di
masa yang akan datang.
2.1.4. Likuiditas
Likuiditas
(liquidity
ratio) merupakan rasio yang
menggambarkan atau mengukur
kemampuan perusahaan dalam
memenuhi
kewajiban
(utang)

jangka pendek. Artinya apabila
perusahaan ditagih, perusahaan
akan mampu untuk memenuhiutang
tersebut terutama utang yang sudah
jatuh tempo Kasmir (2014:129).
2.1.5. Leverage
Kemampuan
perusahaan
untuk menggunakan aset atau dana
untuk
memperbesar
tingkat
penghasilan (return) bagi pemilik
perusahaan dengan memperbesar
tingkat leverage maka hal ini akan
berarti bahwa tingkat ketidak
pastian (uncertainty) dari return
yang akan diperoleh akan semakin
tinggi pula, tetapi pada saat yang
sama
hal
tersebut
akan
memperbesar jumlah return yang
akan diperoleh. Tingkat leverage ini
bisa saja berbeda-beda antara
perusahaan yang satu dengan
perusahaan lainnya, atau dari satu
periode ke periode lainnya di dalam
satu perusahaan, tetapi yang jelas,
semakin tinggi tingkat leverage
akan semakin tinggi risiko yang
dihadapi serta semakin besar return
atau penghasilan yang diharapkan.
2.1.6. Financial Distress
Financial
distress
merupakan kondisi dimana suatu
perusahaan sedang menghadapi
masalah
kesulitan
keuangan.
Menurut Hanifah (2013:20-23)
financial distress didefinisikan
sebagai tahap penurunan kondisi
keuangan yang terjadi sebelum
terjadinya kebangkrutan ataupun
likuidasi. Kondisi financial distress
tergambar dari ketidakmampuan
suatu perusahaan atau tidak
tersedianya suatu dana untuk
membayar kewajibannya yang telah
jatuh tempo.
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2.2.

Kerangka Konseptual
Kerangka
berpikir
merupakan
model
konseptual
tentang bagaimana teori hubungan
dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasi sebagai masalah yang
penting (Sekaran dalam Sugiyono,
2017:60). Di bawah ini adalah
gambaran kerangka berpikir yang
digunakan dalam penelitian ini :
Profitabilitas (X1)
Likuiditas (X2)

Financial
Distress

Leverage (X3)

H4 : Profitabilitas, Likuiditas dan
Leverage
secara
silmutan
berpengaruh terhadap Financial
Distress pada perusahaan food &
beverage yang terdaftar di (BEI)
Bursa Efek Indonesia tahun 20162018.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1.
Tempat
dan
Waktu
Penelitian
Penelitian ini dilakukan
pada bulan Maret 2019 sampai
dengan Agustus 2019. Penelitian ini
dilakukan pada Perusahaan food &
beverage yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016
sampai 2018.
3.2.

2.3.

Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan
sementara
atau
kesimpulan
sementara atas masalah yang hendak
diteliti.
Perumusan
hipotesis
dilakukan berdasarkan pada literatur
yang telah ada. Hipotesis-hipotesis
yang dibentuk dalam penelitian ini
didasarkan
pada
penelitian
sebelumnya, sehingga diharapkan
hipotesis tersebut cukup valid untuk
diuji.
H1: Profitabilitas berpengaruh
positif terhadap financial distress
pada perusahaan food & beverage
yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2018.
H2 : Likuiditas berpengaruh
positif terhadap financial distress
pada perusahaan food & beverage
yang terdaftar di (BEI) Bursa
Efek Indonesia tahun 2016-2018.
H3 : Leverage berpengaruh negatif
terhadap financial distress pada
perusahaan food & beverage yang
terdaftar di (BEI) Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2018.

Jenis Penelitian
Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian asosiatif
yaitu penelitian yang bertujuan
untuk
mengetahui
pengaruh
ataupun hubungan antara dua
variabel atau lebih. Terdapat 3 (tiga)
hubungan dalam penelitian asosiatif
yaitu hubungan kausal atau sebab
akibat, hubungan simetris dan
hubungan resiprokal atau timbal
balik (Sugiyono, 2015:36).
3.3.

Populasi
dan
Sampel
Penelitian
Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas:
obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya
(Sugiyono,
2015:80). Menurut
(Arikunto,
2013:173)
Populasi
adalah
keseluruhan obyek penelitian.
Pemilihan sampel dilakukan dengan
teknik purposive sampling, sampel
dilakukan dengan metode purposive
sampling.
Menurut
Sugiyono
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(2017:85)
purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan
tertentu.
Sampel penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur
sektor industri barang konsumsi
sub-sektor food & beverage yang
terdaftar di BEI (Bursa Efek
Indonesia) tahun 2016- 2018.
Metode pengambilan sampel ini
dengan kriteria :
1. Perusahaan manufaktur sektor
industri barang konsumsi subsektor food & beverage yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2016-2018.
2. Perusahaan mempunyai data
yang
dibutuhkan
secara
lengkap.
3. Perusahaan manufaktur sektor
industri barang konsumsi yang
menerbitkan laporan keuangan
berturut-turut tahun 20162018.
4. Perusahaan manufaktur subsektor food & beverage yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang memiliki debt
to equity ratio negatif dan
positif selama periode 20162018.
3.4.

Teknik Pengumpulan Data

Pada
penelitian
ini,
pengumpulandata dilakukan dengan
metode
dokumentasi
yaitu
pengumpulan data yang dilakukan
mengumpulkan dokumen yang
berkaitandengan masalah yang akan
diteliti. Penelitian ini menggunakan
data sekunder yang dikumpulkan
dengan metode studi dokumentasi
berupa data yang berhubungan
dengan profitabilitas, likuiditas dan

leverageyang diperoleh dari laporan
keuangan tahunan di pusat informasi
pasar modal (www.idx.co.id).
3.5.

Definisi
Operasional
Variabel
Definisi operasional variabel
merupakan
definisi
mengenai
variabel
yang
dirumuskan
berdasarkan
kriteria
variabel
tersebut
diamati.
Batasan
operasional
variabel
tersebut
didasarkan atas sifat yang dapat
didefinisikan,
diamati
dan
diobservasi. Dalam penelitian ini
akan digunakan dua jenis variabel
yaitu variabel bebas (independent
variable) dan variabel terikat
(dependent variable).
3.5.1. Variabel Bebas
Variabel bebas adalah
merupakan
variabel
yang
mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya
variabel
dependen
(terikat)
(Sugiyono,
2016:64).
Dalam
penelitian ini variabel bebas yang
diteliti
adalah
profitabilitas,
likuiditas dan leverage, yang
penulis definisikan sebagai berikut :
1. Profitabilitas
Rasio profitabilitas yaitu untuk
menunjukan
keberhasilan
perusahaan
didalam
menghasilkan
keuntungan.
Semakin
baik
rasio
profitabilitas makasemakin baik
menggambarkan kemampuan
tingginya perolehan keuntungan
perusahaan (Fahmi 2013:116).
Dirumuskan menurut Hery
(2016:193), yang menyatakan
bahwa :
ROA = Laba Bersih
Total Aset
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2. Likuiditas
Likuiditas merupakan kemampuan
suatu perusahaan dalam memenuhi
kewajiban- kewajiban keuangan
yang segera dapat dicairkan atau
yang sudah jatuh tempo menurut
Hani,
(2015:121).
Menurut
Syamsuddin (2011:43) rasio ini
diukur dengan rumus sebagai
berikut :
Current Ratio = Current Assets
Current Liabilities
3. Leverage
Leverage adalah rasio yang
mengukursejauh mana pembelanjaan
dilakukan oleh
utang
yang
dibandingkan dengan modal, dan
kemampuan untuk membayar bunga
dan beban tetap lain (Arief dan Edi
2016:57). Menurut Syamsuddin
(2011:54) rasio ini diukur dengan
rumus sebagai berikut :
Debt Ratio = Total Liabilities
Total Aset
3.5.2. Variabel Terikat
Variabel terikat (dependent
variable) yaitu variabel dimana
faktor keberadaannya dipengaruhi
oleh variabel bebas. Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah
financial
distress.
Dalam
penelitian financial distress ini
menggunakan model Altman’s Zscore adalah
model
yang
memberikan rumus untuk menilai
kapan perusahaan akan bangkrut.
Dengan menggunakan rumus yang
diisi (interplasi) dengan rasio
keuangan maka akan diketahui
angka tertentu yang ada menjadi
bahan untuk memprediksi kapan
kemungkinan perusahaan akan
bangkrut.
Rumus
untuk
menghitung Nilai Z- Score untuk
Model Altman’s Z-score yaitu:

Keterangan:
X1 = Net Working Capital to
Total AssetsRatio
X2 = Retained Earnings to Total
AssetsRatio
X3 = Earning Before Interest and
Tax toTotal Assets Ratio
X4 = Market Value of Equity to
Book Valueof Debt Ratio
X5 = Sales to Total Assets Ratio
3.6.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan
untuk menjawab rumusan masalah
maupun hipotesis penelitian yang telah
dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda
guna mengetahui sejauh mana
pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikatnya. Guna menguji
pengaruh beberapavariabel bebas yang
diteliti dengan variabel terikat dapat
digunakan model matematika dibawah
ini :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε
Keterangan :
Y
α
β1… βn
X1
X2
X3
ε

: Financial Distress
: Konstanta
: Koefisien regresi
: Profitabilitas
: Likuiditas
: Leverage
: Error

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 reliabilitas, uji asumsi
klasik baik uji normalitas, uji
multikolinieritas
maupun
uji
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heteroskedas- tisitas, serta uji
hipotesis yang meliputi hasil regresi,
uji simultan, koefisien determinasi,
ujiparsial serta pengaruh dominan.

Gambar 4.1
Normalitas

Hasil

Uji

4.1.1. Statistik Deskriptif
Analisis statistik dekriptif di
pergunakan
untuk
memberikan
deskriptif tentang data setiap
variabel-variabel penelitian didalam
penelitian ini. Data yang dilihat
adalah jumlah data, nilai minimum,
nilai maximum, nilai rata-rata (mean)
dan standar deviasi.
Tabel 4.3.
Deskriptif

Profitabilitas
Likuiditas
Leverage
Financial
Distress
Valid
N
(listwise)

Hasil

Statistik

N

Min

Max

40

-2.00

-0.28

42

-0.17

0.94

42

-0.85

-0.19

42

-0.21

1.66

Mean

Std.
Deviation

1.0892
0.3166
0.4170
0.6569

40

Descriptive Statistics

Sumber : Hasil penelitian, 2019
(Data diolah)

0.41291
0.28561
0.19411
0.37955

Sumber: Hasil Penelitian, 2019
(Data diolah)
Grafik
di
atas
memperlihatkan bahwa variabel
berdistribusi normal. Hal ini
ditunjukkan oleh gambar histogram
yang tidak miring ke kanan maupun
ke kirisehingga model regresi layak
digunakan untuk memprediksi
financial distress.
Tabel
4.5.
Hasil
Uji
Multikolinieritas

4.1.2. Uji Asumsi Klasik
Variabel

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 auto korelasi (4) uji
heteroskedastisitas. Hasilnya penulis
sampaikan di bawah ini.

Profitabilitas

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
Hasil Simpulan
Hasil
Simpulan
0,928
>0,1
1,078
<5

Likuiditas

0,243

>0,1

4,108

<5

Leverage

0,240

>0,1

4,174

<5

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari 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 pada
penelitian
ini
tidak
terjadi
multikolinieritas dan model regresi
layak digunakan.
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Tabel

4.6.
Hasil
Autokorelasi

R
Model
1

R
.875a

Square
.766

Adjusted R
Square
.746

Uji

Std. Error of

Durbin-

the Estimate

Watson

.17269

1.185

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data
diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui
Durbin Watson dengan tingkat nilai
signifikan 5% dengan N 40 diketahui
bahwadL sebesar -2, dU sebesar +2.
Adapun hasil perhitungan Durbin
Watson sebesar 1,185. Nilai ini
berada pada angka D-W diantara -2
sampai +2 berarti tidak ada
autokorelasi. Uji selanjutnya yaitu Uji
Heteroskedastisitas, seperti terlihat
pada gambar.
Gambar 4.2. Hasil Uji
HeteroskedastisitasDengan
Pendekatan Grafik

tidak menunjukkan pola atau bentuk
tertentu, maka dapat disimpulkan
bahwa
tidak
terjadi
heteroskedastisitas pada model
regresi yang digunakan.
4.1.1. Uji Hipotesis
Uji ini bertujuan untuk
menjawab
rumusan
masalah
sekaligus dugaan sementara atas
jawaban rumusan masalah tersebut
yang tertuang dalam hipotesis.
Beberapa hal yang termasuk ke dalam
uji hipotesis ini antara lain persamaan
regresi, uji F (uji simultan), koefisien
determinasi (R2) dan uji t (uji parsial).
Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi
Berganda
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Std.
Model
1 (Constant)

B

Error

t

Sig.

6.303

.000

Beta

.762

.121

.378

.070

.455

5.430

.000

Likuiditas

.540

.200

.441

2.697

.011

Leverage

-.386

.292

-.218 -1.323

.194

Profitabili
tas

Sumber : Hasil Penelitian, 2019
(Data diolah)
Hasil pengujian analisis regresi
berganda dapat dijelaskan melalui
persamaan berikut :

Sumber : Hasil Penelitian, 2019
(Data diolah)
Dari gambar di atas terlihat jelas
bahwa titik-titik menyebar secara
acak dan terbesar baik di atas
maupun di bawah angka nol (0) pada
sumbu Y, tidak berkumpul dan
memenuhi satu tempat saja serta

Y= 0,762 + 0,378X1 + 0,540X2 0,386X3 + ε
Berdasarkan model regresi di atas
dapat dijelaskan bahwa :
a. Konstanta
sebesar
0,762
menunjukan
bahwa
profitabilitas, likuiditas dan
leverage perusahaan nilainya
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nol, maka nilai positif financial
distress hanya sebesar 0,762.
b. Menunjukan
bahwa
profitabilitas diperoleh nilai
sebesar 0,378 yang berarti jika
profitabilitas
mengalami
kenaikan sementara likuiditas
dan leverage diasumsikan tetap
maka financial distressjuga akan
mengalami kenaikan sebesar
0,378.
c. Menunjukan
bahwa
jika
likuiditas diperoleh nilai sebesar
0,540 yang berarti jika likuiditas
mengalami kenaikan sementara
profitabilitas
dan
leverage
diasumsikan
tetap
maka
financial distress juga akan
mengalami kenaikan sebesar
0,540.
d. Menunjukan
bahwa
jika
leverage diperoleh nilai sebesar 0,386 yang berarti jika leverage
mengalami kenaikan sementara
profitabilitas dan likuiditas
diasumsikan
tetap
maka
financial distress juga akan
mengalami penurunan sebesar
0,386.
Tabel 4.8. Hasil Uji F
Model

1 Regressi
on
Residual
Total

Sum
of
Squar
es
3.508
1.074
4.582

Df

Mea
n
Squar
e

F

Sig.

3 1.169 39. .000b
215
36 .030
39

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data
diolah)

Dari tabel diatas diketahui bahwa
hasil uji Adjusted R square pada
penelitian ini diperoleh nilai sebesar
0,746 atau sebesar 74,6%. Hal ini
menunjukan
bahwa
financial
distress
dipengaruhi
oleh
profitabilitas,
likuiditas,
dan

leverage sebesar 74,6%, sedangkan
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.
Tabel 4.10. Hasil Uji t (Uji Parsial)
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Std.
Model
1

B

Error

(Constant)

.762

.121

Profitabilitas

.378

.070

Likuiditas

.540

.200

Leverage

-.386

.292

T

Sig.

6.303

.000

.455

5.430

.000

.441

2.697

.011

-.218 -1.323

.194

Beta

Berdasarkan pada tabel 4.10. maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
a.

Pengaruh Profitabilitas
Terhadap Financial Distress

Berdasarkan
tabel
diatas
diperoleh nilai Unstandardized
Beta Coefficientssebesar 0,378 serta
memiliki
tingkat
signifikansi
sebesar 0,000 nilai profitabilitas
lebih
kecil
daripada
taraf
signifikansi (0,05), maka H1
diterima,
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa secara parsial
profitabilitas berpengaruh terhadap
financialdistress.
b.

Pengaruh Likuiditas
Terhadap Financial Distress

Berdasarkan tabel diatas
diperoleh nilai Unstandardized
Beta Coefficientssebesar 0,540 serta
diketahui bahwa likuiditas memiliki
tingkat signifikansi 0,011 lebih
kecil daripada taraf signifikansi
(0,05), maka H2 diterima, sehingga
dapat disimpulkan bahwa secara
parsial likuiditas berpengaruh
terhadap financial distress.
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c.

Pengaruh Leverage Terhadap
Financial Distress

Berdasarkan tabel diatas
diperoleh nilai Unstandardized
Beta Coefficients sebesar -0.386
serta diketahui bahwa leverage
memiliki tingkat signifikansi 0,194
lebih
besar
daripada
taraf
signifikansi (0,05), maka
H3
ditolak,
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa secara parsial
leverage
tidak
berpengaruh
terhadap financial distress.

3.

4.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dan
evaluasi data yang telah dilakukan
terhadap variabel- variabel dalam
penelitian ini, maka dapat diambil
beberapa simpulan dan saransebagai
berikut:
5.1.

Simpulan
Simpulan yang dihasilkan
dalam penulisan Skripsi yang
berjudul
“Pengaruh
Profitabilitas, Likuiditas, dan
Leverage Dalam Memprediksi
Financial Distress (Studi Pada
Perusahaan Food & Beverage
Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2018)”.
Sesuai dengan hasil analisis data
yang telah dijelaskan sebelumnya
maka dapat diambil sebagai
berikut :
1. Secara parsial profitabilitas
berpengaruh
signifikan
terhadap financial distress
pada perusahaan food &
beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2016-2018.
2. Secara
parsial
likuiditas
berpengaruh
signifikan
terhadap financial distress

pada perusahaan food &
beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2016-2018.
Secara parsial leverage tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap financial distress
pada perusahaan food &
beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2016-2018.
Secara simultan profitabilitas,
likuiditas
dan
leverage
berpengaruh
signifikan
terhadap financial distress
pada perusahaan food &
beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2016-2018.

5.2. Keterbatasan Penelitian
1. Untuk
pengujian
model
prediksi masih belum dapat
menjelaskan secara sempurna
rasio keuangan dengan baik.
2. Penelitian ini hanya melakukan
periode pengamatan yang
cukup pendek yaitu selama 3
tahun.
3. Rasio
keuangan
yang
digunakan
masih
menggunakan tiga rasio yaitu
likuiditas,
leverage,
dan
profitabilitas
4. Penelitian
ini
hanya
menggunakan Model Altman
dalam kemungkinan terjadinya
financial distress.
5.3.

Saran
Berdasarkan analisis yang
ada, diketahui bawa pengaruh
profitabilitas,
likuiditas,
dan
leverage
dalam
memprediksi
financial distress masih memiliki
banyak kekurangan. Oleh karna itu,
dapat dibuat saran-saran untuk para
pengembang
dalam
analisis
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selanjutnya.
Sehingga
dapat
memperbaiki kekurangan dari hasil
yang sudah ada di masa yang akan
datang. Adapun saran pengembang
selanjutnya dari analisis ini adalah
sebagai berikut :
1.

2.

3.

4.

Penggunaan
data
bisa
diperbanyak menjadi 5-10
tahun
kebelakang
untuk
menambah variabel nilai dasar
yang akan di gunakan.
Gunakan Algoritma lain untuk
memprediksi sebagai analisis
perbandingan hasil prediksi.
Untuk penelitian selanjutnya,
dapat
menambah
jumlah
perusahaan
atau
memperpanjang
periode
penelitian.
Perusahaan yang digunakan
sebagai
sampel
dalam
penelitian yang selanjutnya
diharapkan
tidak
hanya
menggunakan
perusahaan
manufaktur saja, namun dapat
lebih
diperluas
untuk
perusahaan yang lain.
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