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ABSTRAK 

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Sumber daya manusia berkaitan dengan bagaimana orang bekerja dan dikelola dalam 

organisasi. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berharga, sumber daya 

manusia akan berjalan dengan efektif apabila dikembangkan dan didorong oleh kebijakan 

yang konsisten yang mendorong munculnya komitmen, akibatnya kemauan karyawan akan 

berkembang untuk bertindak lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan kepentingan 

organisasi untuk meraih keunggulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

survey dengan metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan cara Sampling Jenuh. Adapun sampel sejumlah 33 

responden. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

uji regresi menunjukkan bahwa 76,8% faktor-faktor kinerja dapat dijelaskan oleh Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi sedangkan sisanya sebesar 23,2% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil 

uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja 

dan Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan menunjukkan hasil analisis 

thitung (3,152) dimana ttabel (1,699) maka secara parsial variabel Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Wika Industri Energi Tbk. 

 

ABSTRACT 

 

Human resources are the most important factor in an organization or company. Human 

resources are associated with how people work and are managed in the organization. Human 

resources are a valuable resource, human resources will run effectively when developed and 

driven by a consistent policy that encourages the emergence of commitments, consequently 

the willingness of employees will evolve to act more flexibly in adapting to the interests of 

the Organization to achieve excellence, The type of research used is Research survey with 

Metode Research in the form  of  data collection  using questionnaires.  Sample  selection  is  

done  by Sampling saturation. Sample of 33 respondents. The data Analysis Model used is a 

double linear regression analysis Regression Test results show that 76.8% of performance 

factors can be explained by leadership Styles, work motivation and organizational culture 
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while the rest is 23.2% influenced by other variables not examined in this study. While the 

test results F showed that the simultaneous variables of the leadership style, work motivation 

and organizational culture by sImultan Significant effect on the employee 's performance 

with the analysis  result  is  the  value  Fcount   (36,230)>   FTable   (2,92).   T   test   result   

indicates that the leadership style variables Show the results of  the TCount  analysis (3.152)  

where Ttable (1.699) then a partial Variabel Style leadership is significant to the employee's 

performance at PT. Wika Industri Energi Tbk. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan 

dalam bidang dunia usaha di Indonesia ini 

terus mengalami peningkatan yang 

signifikan, hal tersebut didukung oleh 

sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang ada di tanah air ini, sehingga 

menjadi daya tarik dan memacu para 

investor dari negara lain untuk 

menanamkan modalnya. Terlebih lagi 

dengan dibukanya perdagangan bebas 

antar negara, mendorong para investor 

diberbagai belahan dunia untuk membuka 

perusahan, sehingga menjadi pesaing baru 

dalam dunia industri sejenis dengan 

tingkat sumber daya manusia yang unggul. 

Dalam menghadapi persaingan pasar 

bebas yang tajam dan ketat dengan 

megutamakan faktor kualitas produksi 

yang berkualitas dan baik, hasil produksi 

tersebut ditentukan oleh salah satu faktor 

utama yaitu sumber daya manusia. 

Bagaimana suatu perusahaan 

mendapatkan hasil produksi yang baik dan 

berkulitas tergantung dari sumber daya 

manusianya itu sendiri, pada dasarnya 

dalam permasalahan mutu produktivitas 

sumber daya manusia dapat ditingkatkan 

dengan cara mengidentifikasi terlebih 

dahulu masalah- masalah apa saja yang 

menjadi faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yang menjadi kendala, 

sehingga kita bisa memperbaiki dan bisa 

meningkatkan produktivitas menjadi lebih 

maksimal. 

Gaya kepemimpinan sangat penting 

dalam sumber daya manusia untuk dapat 

meningkatkan sumber daya manusia 

dengan adanya hubungan efek pemimpin 

terhadap bawahannya dapat di ukur 

dengan cara kepercayaan, kekaguman, 
kesetiaan, dan hormat terhadap 

peimimpin. Untuk meningkatkan sumber 

daya manusia dan meningkatkan 

produktivitas yang berkualitas, setiap 

perusahaan harus selalu memberikan 

motivasi kerja kepada karyawannya agar 

menjadi acuan dan semangat karyawan 

untuk menghasilkan produksi yang baik 

dan berkualitas sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan level yang lebih tinggi. 

Serta budaya organisasi dimana budaya 

organisasi ini menyangkut dengan 

kebiasaan dari setiap perusahaan yang 

diyakini oleh semua organisasi dapat 

dijadikan acuan berperilaku dalam 

organisasi untuk menciptakan tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

Selain itu juga kinerja karyawan sangat 

berperan penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan, dengan kinerja karyawan 

yang produktif, efektif dan efisien maka 

hasil produksi yang dihasilkan akan 

semakin baik dan berkualitas. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 

 Permasalahan dalam peneitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah secara simultan gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja dan 

budaya organisasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Wika Industri 

Energi Tbk? 

2. Apakah secara parsial gaya 

kepemimpinan bepengaruh 

signifikan terjadap kinerja 

karyawan di PT. Wika Industri 

Energi Tbk? 

3. Apakah secara parsial motivasi 

kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. 

Wika Industri Energi Tbk? 

4. Apakah secara parsial budaya 

organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. 

Wika Industri Energi Tbk? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Dilihat dari perumusuhan masalah, 

maka tujuan penelitiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja dan budaya 

organisasi berpengaruh secara 
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signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Wika Industri 

Energi Tbk. 

2. Apakah secara parsial gaya 

kepemimpinan bepengaruh 

signifikan terjadap kinerja 

karyawan di PT. Wika Industri 

Energi Tbk. 

3. Apakah secara parsial motivasi 

kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. 

Wika Industri Energi Tbk. 

4. Apakah secara parsial budaya 

organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT. 

Wika Industri Energi Tbk 

 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) merupakan bidang strategis 

dari organisasi. Manajemen sumber daya 

manusia harus dipandang sebagai 

perluasan dari pandangan tradisional 

untuk mengelola orang secara efektif dan 

untuk itu membutuhkan pengetahuan 

tentang perilaku manusia dan 

kemampuan mengelolanya.  

 Menurut Simamora (1997) dalam 

Sutrisno (2017:5) manajemen sumber 

daya manusia adalah pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian, 

balas jasa, dan pengelolaan individu 

anggota organisasi atau kelompok kerja. 

Sedangkan menurut Dessler (1997) 

dalam Sutrisno (2017:5-6) manajemen 

sumber daya manusia dapat didefinisikan 

sebagai suatu kebijakan dan praktik yang 

dibutuhkan seseorang yang menjalankan 

aspek “orang” atau sumber daya manusia 

dari posisi seorang manajemen, meliputi 

perekrutan, penyaringan, pelatihan, 

pengeimbalan, dan penilaian.  

   

 Sementara itu, Schuler, et al, 

(1992) dalam Sutrisno (2017:6), 

mengartikan manajemen sumber daya 

manusia (MSDM), merupakan 

pengakuan tentang pentingnya tenaga 

kerja organisasi sebagai sumber daya 

manusia yang sangat penting dalam 

memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan 

organisasi, dan menggunakan beberapa 

fungsi dan kegiatan untuk memastikan 

bahwa SDM tersebut digunakan secara 

efektif dan adil bagi kepentingan 

individu, organisasi dan masyarakat. 

 Menurut Umar (1999) dalam 

Sutrisno (2017:7), dalam tugasnya 

manajemen sumber daya manusia dapat 

dikelompokan atas tiga fungsi yaitu: 

1. Fungsi manajerial: perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian. 
2. Fungsi operasional: pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja 
3. Kedudukan manajemen sumber daya 

manusia dalam pencapaian tujuan 

organisasi perusahaan secara terpadu. 
 

2.1.2. Gaya Kepemimpinan 

 Mulyasa (2009) dalam, Busro 

(2018:225), menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah cara yang 

digunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi para pengikutnya. Gaya 

kepemimpinan merupakan suatu pola 

perilaku seorang pemimpin yang khas 

pada saat mempengaruhi anak buah, 

dengan kata lain cara pemimpin 

bertindak dalam mempengaruhi anggota 

kelompok membentuk gaya 

kepemimpinan. Gaya kepeimimpinan 

yang selama ini diteorikan lebih 

mengarah bagaimana cara pemimpin 

mampu mempengaruhi para pengikut 

agar dengan suka rela mau melakuan 

berbagai tindakan bersama yang di 

perintahkan oleh pemimpin tanpa merasa 

bahwa dirinya ditekan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. 
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Wahyudi (2009), dalam Busro (2018:226) 

mengemukakan bahwa perilaku 

kepemimpinan yang ditampilkan dalam 

proses menejerial secara konsisten disebut 

sebagai gaya (style) kepemimpinan, gaya 

kepemimpinan dimaksudkan sebagai 

perilaku yang khas dari seorang pemimpin 

terhadap para anggota kelompok. Dengan 

demikian gaya kepemimpinan adalah cara 

pemimpin berperilaku secara konsisten 

terhadap bawahan sebagai aggota 

kelompok. Adapun menurut Thoha 

(2007;76), dalam Busro (2018:226) 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah suatu pola perilaku yang konsisten 

yang kita tunjukan dan diketahui oleh 

pihak lain ketika kita berusaha 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang 

lain. 

 Gaya kepmimpinan pada dasarnya 

dapat dilihat dari berbagai macam-macam 

sudut pandangan. Bila dilihat dari sudut 

perilaku pemimpin, apa yang 

dikemukakan oleh Tanennenbaum dan 

Schmidt dalam Sutrisno (2017:221), 

perilaku pemimpin membentuk suatu 

kontinum dari sifat otokratik sampai 

demokratik. sifat ekstrem ini dipengaruhi 

oleh intensitas penggunaan kekuasaan 

oleh pemimpin dan penggunaan 

kebebasan oleh pengikut. Kombinasi dari 

kedua faktor inilah yang menentukan pada 

tingkat mana seseorang pemimpin 

memperaktikan perilaku kepemimpinan. 
 

2.1.3. Motivasi Kerja 

         Untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas dan memberikan energi positif 

kepada setiap karyawan setiap perusahaan 

akan selalu memberikan motivasi kerja 

kepada karyawannya guna untuk menjaga 

semangat dan menghasilkan produk yang 

berkualitas, dengan adanya motivasi kerja 

setiap karyawan akan terpacu berlomba- 

loba untuk menampilkan kinerja yang 

terbaik. Untuk mempermudah pemahaman 

motivasi kerja, dibawah ini dikemukakan 

pengertian motif, motivasi, dan motivasi 

kerja.  

(motif didefinisikan sebagai 

kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai 

dari dorongan dalam diri (drive) dan 

diakhiri penyesuaian diri, penyesuaian diri 

dikatakan untuk memuaskan motif) 

Abraham Spearling (1987) dalam, 

Mangkunegara, (2017:93). Sedangkan 

menurut Wiliam J. Stanton (1981) dalam, 

(Mangkunegara,2017:93) mendefinisikan 

bahwa suatu motif adalah kebutuhan yang 

distimulasikan yang berorientasi kepada 

tujuan individu dalam mencapai rasa puas 

sedangkan Motivasi didefinisikan oleh 

Filmore H. Stanford (1969:173) bahwa 

motivasi sebagai suatu kondisi yang 

menggerakan manusia kearah suatu tujuan 

tertentu.Berdasarkan pendapat para ahli 

diatas, dapat disimpulkan bahwa motif 

merupakan suatu dorongan kebutuhan 

dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi 

agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya, sedangkan 

motivasi adalah kondisi yang 

menggerakan pegawai agar mampu 

mencapai tujuan dari motifnya. Motivasi 
dapat juga dikatakan sebagai energi untuk 
membangkitkan dorongan dalam diri 

 
2.1.4. Budaya Organisasi 

         Manejemen sumber daya manusia 

budaya organisasi dilihat dari aspek 

perilaku, sedangkan teori organisasi 

dilihat dari aspek sekelompok individu 

yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

atau organisasi sebagai wadah tempat 

individu bekerjasama secara rasional dan 

sistematis Umam, (2012:121). 

1. Konsep Budaya Organisasi 

Konsep Nawawi, sebagaimana 

pernah dikutip Irfan (2019) dalam 

Busro (2018:4) budaya organisasi 

atau budaya kerja adalah kebiasaan 

yang dilakukan berulang-ulang oleh 

pegawai dalam suatu organisasi. 

Pegawai secara moral telah 

menyepakati bahwa kebiasaan 

tersebut harus ditaati dalam rangka 

peleksanaan pekerjaan untuk mencapi 

tujuan, dengan kata lain kebiasaan 
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yang sudah mengakar kuat di dalam 

organisasi yang dapat meningkatkan 

efektivitas pencapaian visi, misi dan 

tujuan organisasi dapat dikatakan 

sebagai budaya organisasi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Munandar 

(2001;263) dalam Busro (2018:4) 

yang menyatakan bahwa budaya 

organisasi adalah cara-cara berfikir, 

berperasaan dan beraksi berdasarkan 

pola-pola tertentu yang ada dalam 

organisasi atau yang ada pada bagian 

bagian organisasi. Cara berfikir yang 

rasional dan cara beraksi yang 

dilakukan berdasaran pola-pola 

tertentu atau kerangka acuan kegiatan 

(KAK) yang ada dalam organisasi 

atau yang ada pada bagian-bagian 

organisasi dapat dikatakan sebagai 

budaya organisasi. 
 

2.1.5. Pengertian Kinerja 

        Kinerja karyawan merupakan istilah 

yang berasal dari kata Job Performance 

atau Actual Performance (Prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh seseorang). Pengertian kinerja 

adalah hasil kerja secara kulitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. suatu pekerja 

mempunyai persyaratan tertentu untuk 

dapat dilakukan dalam mencapai tujuan 

yang disebut juga sebagai standart 

pekerjaan (job standart). Bagaimana 
menilai kinerja karyawan? Untuk 

menentukan kinerja karyawan dengan 

baik atau tidak, tergantung kepada hasil 

perbandingannya dengan standar 

pekerjaan. Standar kinerja atau tingkat 

yang diharapakan suatu pekerjaan 

tertentu imtik dapat diselesaikan sebagai 

pembanding (bencmarks) atas tujuan 

atau target yang ingin dicapai. Hasil 

pekerjaaan merupakan hasil yang 

diperoleh seorang dalam mengajarkan 

pekerjaan sesuai persyaratan pekerja atau 

standar kinerja. 

2.3. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis 

 Sesuai dengan deskripsi teoritas 

serta kerangka pemikiran yang telah 

penulis sampaikan diatas, maka 

hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho : β1 = 0, 1,2,3 berarti secara 

simultan Gaya Kepemimpinan, 

Motivasi Kerja dan Budaya 

Organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Wika Industri 

Energi Tbk. 

H1 : βi ≠ 0, 1,2,3 berarti secara 

simultan Gaya Kepemimpinan, 

Motivasi Kerja dan Budaya 

Organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT. Wika Industri Energi 
Tbk. 

2. Hipotesis 2 

Ho : β2 = 0, berarti secara 

parsial Gaya Kepemimpinan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Wika Industri Energi Tbk. 

H1 : β2 ≠ 0, berarti secara 

parsial Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Wika Indutri Energi Tbk. 

3. Hipotesis 3 

Ho : β3 = 0, berarti secara 

parsial Motivasi Kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Wika Industri Energi Tbk. 

Budaya Organisasi 

Motivasi Kerja 
Kinerja 

Karyawan 

Gaya Kepemimpinan 
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H1 : β3 ≠ 0, berarti secara 

parsial Motivasi Kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Wika Industri Energi Tbk. 

4. Hipotesis 4 

Ho : βi = 0, berarti secara 

parsial Budaya Organisasi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Wika Industri Energi Tbk. 

H1 : βi ≠ 0, berarti secara 

parsial Budaya Organisasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Wika Industri Energi Tbk. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di PT. 

Wika Industri Energi yang bertempat di Jl. 

Raya Narogong No.24, Kembang Kuning, 

Kecamatan. Klapanunggal, Bogor, Jawa 

Barat 16710 pada bulan Maret 2020 

sampai dengan Agustus 2020, sesuai 

dengan jadwal yang tertera pada tabel di 

bawah ini. 

3.2.Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah 

penelitian survey. Penelitian survey 

menurut Sugiyono (2016:60) merupakan 

metode penelitian kuantitatif yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang 

terjadi pada masa lampau dan saat ini, 

tentang keyakinan, pendapat, 

karakteristik, perilaku, hubungan variabel 

dan untuk menguji beberapa hipotesis 

tentang variabel sosiologi atau psikologis 

dari sampel yang diambil dari populasi 

tertentu, tekhnik pengumpulan data 

dengan pengamatan (wawancara atau 
kuesioner) yang tidak mendalam, dan 

hasil penelitian cenderung untuk 

digeneralisasikan. 
 
 

 

3.3.Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi 
 Banyak ahli menjelaskan 

pengertian tentang populasi. Salah satunya 

Sugiyono (2016:148) mengatakan bahwa: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 

orang, tetapi juga obyek dan benda-benda 

alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu” 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Karyawan bagian Divisi 

pemasaran PT. Wika Industri Energi Tbk. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

33 Karyawan. 
 

3.3.2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2016:149). 

Berdasarkan jumlah populasi yang 

terdapat pada PT. Wika Industri Energi 

Tbk. maka sampel yang digunakan yaitu 

sampel jenuh. Seluruh divisi pemasaran 

PT. Wika Industri Energi Tbk. yang 

berjumlah 33 karyawan. Tekhnik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah teknik penentuan sampel bila 
semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan 

bila jumlah populasi relatif kecil atau 

penelitian yang diinginkan membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel. Sampel jenuh juga 

sering diartikan sampel yang sudah 

maksimum, ditambah berapapun tidak 

akan merubah keterwakilan (Sugiyono, 

2016:156). 
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3.4.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan 

cara yang dilakukan penelti untuk 

mengungkap atau menjaring informasi 

kuantitatif dari responden sesuai lingkup 

penelitian Sujarweni, (2015;93). Data 

dapat dihimpun dengan teknik 

wawancara, peneyebaran kuisioner atau 

melalui kegiatan observasi. Teknik 

pengumpulan data yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah melalui penyebaran 

kuesioner. 

3.5.Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk 

mendapatkan perasaan terhadap data (feel 

for the data), menguji kualitas data 

(goodness of data) dan menguji hipotesis 

penelitian Sekaran, (2014:174). Data yang 

didapatkan dari penelitian ini akan di uji 

melalui beberapa pengujian data untuk 

memastikan hasil penelitian menjawab 

rumusan masalah penelitian ini. Hasil 

penelitian ini dijadikan kesimpulan 

mengenai pengaruh baik secara parsial 

dan simultan dari setiap variabel terikat. 

Guna menguji pengaruh beberapa variabel 

bebas dengan variabel terikat dapat 

digunakan model matematika sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y : Variabel terikat (kinerja Karyawan) 

a : Intersep 

b1..b3   : Koefisien Regresi 

X1 : Gaya Kepemimpinan 

X2 : Motivasi Kerja 

X3 : Budaya Organisasi 

e : Standar Eror 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian secara perinci 

penulis sampaikan dibawah ini meliputi, 

tanggapan responden, uji kualitas data 

yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, 

uji asumsi klasik baik uji normalitas, uji 

multikolonieritas maupun uji 

heteroskedastisitas, serta uji hipotesis 

yang meliputi, hasil regresi, uji simultan, 

koefesien determinasi, uji parsial serta 

pengaruh dominan. 

4.1.1. Uji Kualitas Data 

Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah item pernyataan yang 

digunakan valid dan realiabel atau tidak, 

seperti yang terlihat pada table-tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.1. Uji Validitas Gaya 

Kepemimpinan 

 Item -Total Statisti Cs  

 Scale Mean if Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item- Cronbach's Alpha if 

Item Deleted Item Deleted Total Correlation 

Mengorganisasikan Kinerja 290.303 26.218 .550 .820 

Tidak membatasi hubungan 288.182 25.591 .532 .822 

Menjalin hubungan baik 288.182 26.091 .500 .825 

Memberikan dorongan 286.061 26.871 .506 .824 

Memberikan Arahan 285.455 26.006 .596 .815 

Kepercayan penuh 286.364 25.926 .533 .822 

Melibatkan karyawan 287.576 25.877 .525 .822 

Menerima masukan 287.576 25.814 .679 .808 

Memberikan solusi 286.970 25.468 .530 .822 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat 

pada kolom Corrected Item Tottal 

Correlation diatas 0,3 sehingga item 

pernyataan tentang gaya kepemimpinan 

dinyatakan valid dan dapat digunakan 

untuk uji selanjutnya. 

 

 

 

 

y = a+b1X1+b2X3+e 
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Tabel 4.2. Uji Validitas Motivasi Kerja 

 

 

 

 

 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat 

pada kolom Corrected Item Tottal 

Correlation diatas 0,3 sehingga item 

pernyataan tentang motivasi kerja 

dinyatakan valid dan dapat digunakan 

untuk uji selanjutnya. 

Tabel 4.3. Uji Validitas Budaya 

Organisasi 

 
Semua nilai rhitung yang terdapat 

pada kolom corrected item total 

correlation diatas 0,3 sehingga item 

pernyataan tentang budaya organisasi 

dinyatakan valid dan dapat digunakan 

untuk uji selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4. Uji Validitas Kinerja 

Karyawan 

 

Semua nilai rhitung yang terdapat 

pada kolom Corrected Item Tottal 

Correlation diatas 0,3 sehingga item 

pernyataan tentang kinerja karyawan 

dinyatakan valid dan dapat digunakan 

untuk uji selanjutnya. 

Adapun hasil uji reliabilitas 

keempat variable tersebt dapat dilihat pada 

table dibawah ini : 

 

Tabel 4.5. Uji Reliabilitas 

 

NO VARIABEL 
Cronbach’s 

alpha 
SIMPULAN 

1 
Gaya 

0,837 Reliabel 
Kepemimpian 

2 
Motivasi 

0,797 Reliabel 
Kerja 

3 
Budaya 

0,885 Reliabel 
Organisasi 

4 
Kinerja 

0,856 Reliabel 
Karyawan 

 

Semua nilai cronbach alpha diatas 

0,6 sehingga semua item pernyatan 

dinyatakan reliabel. 

 

 

 

 

 

 Item-Tota l Statistics   

 Scale Mean if 
Item Scale Corrected Cronbach's 

Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item 

 Item Deleted Correlation Deleted 

Bekerja kreatif dan inovatif 324.848 38.133 .427 .887 

Siap menghadapi resiko 321.212 36.610 .609 .875 

Bekerja cepat dan akurat 321.515 35.695 .568 .878 

Menyampaikan pekerjan dengan 
jelas dan teratur 

320.909 33.523 .721 .866 

Bekerja untuk memenuhi target 
perusahaan 

320.606 37.059 .604 .875 

Fokus memenuhi standar hasil kerja 321.818 33.966 .839 .858 

Karyawan bekerja mandiri 319.091 37.085 .690 .871 

Kompak dalam menyelesaikan tugas 

kelompok 

 
323.636 

 
34.551 

 
.782 

 
.862 

Menyelesaikan target kerja 

kelompok dengan porsi yang adil 

 
323.333 

 
36.729 

 
.517 

 
.882 

Berperan aktif dan inisiatif 321.212 37.610 .485 .883 

 Item-Tota l Statistics   

 Scale Mean if 
Item Scale Corrected Cronbach's 

Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item 

 Item Deleted Correlation Deleted 

Mencapai jumlah target perusahaan 256.364 24.801 .413 .859 

Mencapai jumlah target maksimal 254.848 23.008 .693 .828 

Dapat meminimalisir jumlah 
kesalahan 

255.758 24.939 .509 .848 

Bersedia lembur untuk memenuhi 
target yang belum tercapai 

256.364 22.864 .672 .830 

Menghasilkan pekerjaan yang 

berkualitas sesuai waktu yang telah 
ditentukan 

 
255.455 

 
23.381 

 
.545 

 
.845 

Datang dan pulang kerja tepat waktu 257.576 22.189 .713 .824 

Bekerja sesuai dengan prosedur 
perusahaan 

257.273 19.955 .874 .800 

Menerima pendapat satu sama lain 257.576 24.252 .408 .862 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item 

Scale Corrected Item- Cronbach's 

Deleted Variance if Total Alpha if Item 

 Item Deleted Correlation Deleted 

Gaji yang cukup 298.182 21.216 .655 .758 

Jaminan kesehatan 296.061 21.059 .580 .765 

Jaminan hari tua 294.242 22.314 .469 .780 

Rasa peduli antar 

Karyawan 
298.788 22.485 .409 .787 

Komunikasi yang baik 297.879 23.047 .350 .801 

Mendapatkan apresiasi 300.000 21.375 .432 .787 

Mendapatkan bonus 295.152 21.445 .488 .777 

Berusaha lebih baik 298.788 22.172 .475 .779 

Mendapatkan posisi 

yang baik 
302.121 19.985 .608 .760 
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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 

Multikolonieritas (3) Uji 

Heteroskedastisitas. Berikut beberapa 

hasil penulis sampaikan dibawah ini. 

 

Pada grafik histogram pada 

gambar diatas terlihat bahwa variabel 

berdistribusi normal. Hal ini ditunjukan 

oleh gambar histogram tidak miring ke 

kanan maupun ke kiri sehingga model 

regresi layak digunakan untuk 

memprediksi kinerja karyawan. 

Tabel 4.6. Uji Multikolonieritas 

 

VARIABEL TOLERANCE VIF 

Gaya 
Kepemimpinan 

0,274 3.647 

Motivasi Kerja 0,45 2.220 

Budaya 
Organisasi 

0,445 2.246 

 

Data diatas menunjukan bahwa semua nilai 

Tolerance variabel independen yang ada 

diatas 0,1 serta nilai VIF nya dibawah 5 

yang berarti bahwa tidak terjadi 

multikoloniearitas antara variabel yang satu 

dengan variabel lainya. Uji selanjutnya 

yaitu Uji Heteroskedastisitas seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisita 

Grafik scatterplot diatas 

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. Uji Hipotesis 

Uji ini bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah tersebut yang tertuang 

dalam hipotesis. Beberapa hal yang 

termasuk ke dalam uji hipotesis ini 

antara lain persamaan regresi, uji F (uji 

simultan), koefisien determinasi (R2) 

dan uji t ( uji parsial). 

Tabel 4.7. Persamaan Regresi 

 

 

 

 

Melihat nilai Unstandardizet 

Coefficients Beta pada tabel 4.13 di atas, 

maka dapat ditentukan persamaan regresi 

linier berganda yang dihasilkan dari 

penelitian ini, sebagai berikut: 

 

Y = -1.716- 0,525 X1+ 0,973 X2+ 0,431 X3 

 

Yang berarti bahwa : 

a. Konstanta sebesar -1.716 yang berarti 

bahwa jika variabel Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 

Budaya Organisasi dianggap nol 

maka variabel kinerja karyawan 
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sebesar -1.716. 

b. Koefisien regresi variabel Gaya 

Kepemimpinan diperoleh nilai 

sebesar - 0,525 yang berarti jika 

variabel Gaya kepemimpinan 

mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar 1 satuan 

sementara variabel Motivasi Kerja 

dan Budaya Organisasi 

diasumsikan tetap, maka kinerja 

karyawan juga akan mengalami 

penurunan atau kenaikan sebesar 

0,525 

c. Koefisien regresi variabel Motivasi 

Kerja diperoleh nilai sebesar 0,973 

yang berarti jika variabel Motivasi 

Kerja mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar 1 satuan 

sementara variabel Gaya 

Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi diasumsikan tetap, maka 

kinerja karyawan juga akan 

mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar 0,973. 

d. Koefisien regresi variabel Budaya 

Organisasi diperoleh sebesar 0,431 

yang berarti jika variabel Budaya 

Organisasi mengalami kenaikan 

atau penurunan sebesar 1 satuan 

sementara variabel Gaya 

Kepemimpinan dan Motivasi Kerja 

diasumsikan tetap, maka kinerja 

karyawan juga akan mengalami 

kenaikan atau penurunan sebesar 

0,431. 

Tabel 4.8. Hasil Uji F 

ANOVAa
       

 

Model 
  

df 
 Mean 

Square 

 

F 
 

Sig. 

 

1 

Regression  3 249.700 36.230 .000b 

Residual  29 6.892   

Total  32    

 

Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung yang diolah dengan 

menggunakan SPSS adalah sebesar 

36.230. Sementara itu nilai Ftabel yang 

dilihat pada Tabel Nilai-nilai Untuk 

Distribusi F adalah = 2,92. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa 

nilai Fhitung 36.230 > dari Ftabel = 2,92 

Ini berarti bahwa variabel independen 

yang terdiri dari Gaya Kepemimpinan, 

Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Wika Industri Energi Tbk. 

 

Tabel 4.9. Hasil Uji t 

 

Guna menentukan H0 maupun H1 yang 

ditolak atau diterima maka nilai thitung 

pada table 4.15 di atas dapat 

dibandingkan dengan tingkat signifikasi 

5% (α = 0,05). Dengan membandingkan 

thitung dan tingkat signifikasi maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara parsial Gaya Kepemimpinan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. Wika 

Industri Energi Tbk karena thitung (-

3.157) > ttabel (1,699) serta nilai 

signifikasinya dibawah 0,05. Maka 

H0 ditolak 

b. Secara parsial motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di PT. Wika 

Industri Energi Tbk karena thitung 

(7.280) > ttabel (1,699) serta nilai 

signifikasinya dibawah 0,05. Maka 

H0 ditolak 

c. Secara parsial budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di PT. Wika 

Industri Energi Tbk karena thitung PT. 

Wika Industri Energi Tbk karena 

thitung signifikasinya dibawah 0,05. 

Maka H0 ditolak. 

 

VARIABEL 
 

Thitun

g 

 

ttabel 
 

Sig 
 

KESIMPULAN 

Gaya Kepemimpinan -3.157 > 1,699 0,01 
Berpengaruh 

signifikan 

Motivasi Kerja 7.280 > 1,699 0 
Berpengaruh 

signifikan 

Budaya Organisasi 4.110 > 1,699 0 
Berpengaruh 

signifikan 
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Tabel 4.10. Koefisien Determinasi 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Square adalah 0,768 atau 

76,8%. Ini berarti bahwa variabel 

independent berupa Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 

Budaya Organisasi bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependent 

kinerja karyawan di PT. Wika Industri 

Energi Tbk sebesar 76,8% sedangkan 

sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

Guna mengetahui variabel 

independen yang berpengaruh paling 

dominan terhadap variabel 

independennya adalah dengan cara 

melihat besarnya nilai Standaridized 

Coefficient Beta. Tabel tersebut 

memperlihatkan bahwa variabel 

independen yang mempunyai nilai 

Standaridized Coefficient Beta paling 

besar adalah variabel motivasi kerja 0.973 

yang berarti bahwa variabel Motivasi 

Kerja merupakan variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT.Wika Industri Energi Tbk. 

 
4.1. Pembahasan 

 Sesuai dengan latar belakang yang 
telah disampaikan diawal dimana sampai 
saat ini masih ditemui kendala di PT. Wika 
Industri Energi Tbk khususnya mengenai 
kinerja karyawan sehingga perlu 
dilakukan penelitian diantaranya dengan 
menggunakan variabel Gaya 
Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 
Budaya Organisasi maka permasalahan 
tersebut setidaknya mulai terjawab. Dari 
ketiga variabel independen yang 
digunakan, semua variabel berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan di 
PT. Wika Industri Energi Tbk yaitu Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 
Budaya Organisasi. Berpengaruhnya gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
di PT. Wika Industri Energi Tbk dilihat 
dari hasil nilai thitung 3,157 > ttabel 1,699 
dengan nilai signifikansi < 0,05. Gaya 
kepemimpinan memang dibutuhkan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan, gaya 
kepemimpinan adalah cara yang 
digunakan pemimpin dalam 
mempengaruhi para karyawannya, 
bagaimana seorang pemimpin dapat 
mempengaruhi karyawannya agar dengan 
suka rela mau melakukan berbagai 
tindakan yang diperintahakan oleh 
pemimpin tanpa merasa dirinya ditekan 
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan 
dan seorang pemimpin dapat memberikan 
contoh perilaku yang baik melalui gaya 
kepemimpinan yang bisa diterapkan di 
perusahaan, jika gaya kepemimpinannya 
baik maka dapat meningkatkan kinerja 
karyawan yang lebih baik. 
 Berpengaruhnya motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan di PT. Wika 
Industri Energi dilihat dari hasil nilai 
thitung 7,280 > ttabel 1,699 dengan nilai 
signifikansi < 0,05, dan menjadi pengaruh 
dominan terhadap kinerja karyawan. 
Motivasi kerja disuatu perusahaan 
memang sangat dibutuhkan dengan 
adanya pemberian motivasi yang baik 
dapat membuat karyawan memiliki 
semangat atau dorongan untuk bekerja 
secara lebih baik. Semakin tinggi motivasi 
yang diberikan pada karyawan maka akan 
semakin tinggi kinerjanya. Adanya 
motivasi yang baik maka diharapkan 
pekerjaan dapat selesai dengan baik dan 
tepat waktu sehingga akan meningkatkan 
kinerja karyawan. Cara kerja motivasi 
dimulai dari seseorang yang secara sadar 
ingin melakukan pekerjaan dengan penuh 
semangat dan bekerja dengan cara lebih 
baik. Motivasi kerja tersebut dapat 
mengarahkan suatu tindakan yang 
diharapkan dapat menjadi sarana untuk 
mencapai suatu tujuan. 
 Berpengaruhnya Budaya 
Organisasi terhadap kinerja karyawan, 
memang sangat dibutuhkan dengan 
adanya budaya organisasi yang baik di 
perusahan, akan mempengaruhi kinerja 
karyawan yang jauh lebih baik dilihat dari 
hasil uji t secara parsial budaya organisasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .888a .78
9 

.76
8 

270.478 



VOL 13. No 1 Tahun 2021 – ISSN – 2088 - 1312 | JURNAL GICI 16 

 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan di PT. Wika Industri Energi Tbk 
dengan hasil nilai thitung 4,110 > ttabel 
1,699 serta nilai signifikansi < 0,05.
 Kinerja karyawan juga dapat 
ditingkatkan melalui pemberian motivasi 
dengan memperhatikan kebutuhan-
kebutuhan yang sebenarnya diperlukan 
perusahaan serta penerapan budaya 
organisasi yang lebih baik, maka 
perusahaan juga perlu menciptakan 
kebijakan yang dapat mewakili harapan 
karyawan tanpa mengurangi identitas dan 
citra baik perusahaan serta bersifat 
plaksibel dan transfaran agar suasana yang 
tercipta menjadi lebih baik lagi sehingga 
karyawan tidak merasa adanya aturan 
yang merugikan dan terkesan 
memaksakan kehendak perusahaan 
semata. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Sesuai dengan uraian - uraian diatas 

serta hasil analisis dan interprtasi data 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan Gaya 
Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 
Budaya Organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan di PT. Wika Industri Energi 
Tbk. 

2. Secara parsial Gaya Kepemimpinan 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan di PT. Wika 
Industri Energi Tbk. 

3. Secara parsial Motivasi Kerja 
berpengaruh signifikan tehadap 
kinerja karyawan di PT. Wika 
Industri Energi Tbk. 

4. Secara parsial Budaya Organisasi 
berpengaruh signifikan tehadap 
kinerja karyawan di PT. Wika 
Industri Energi Tbk 

5.2 Saran 

 Sesuai dengan hasil penelitian dan 

pembahasan atas evaluasi data yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka 

saran-saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikuit: 
1. Gaya kepemimpinan dalam hasil uji 

regresi berganda mendapatkan hasil 

-525 (negatif) dikarenakan disituasi 

sekarangpemimpin di PT Wika 

Industri Energi Tbk lebih 

mendominasi sehingga karyawan 

kurang nyaman dalam bekerja dan 

karyawan tidak bisa memberikan 

atau menyampaikan aspirasi kepada 

pemimpin dikarenakan pemimpin 

yang kurang demokratis dan kurang 

meghargai gagasan dari bawahan. 

Oleh karena itu penulis 

menyarankan kepada pemimpin di 

PT Wika Industri Energi Tbk 

sebaiknya lebih meningkatkan cara 

bagaimana seorang pemimpi dalam 

menjalankan kepemimpinannya 

tidak hanya menguasai satu gaya 

kepemimpinan saja tapi harus bisa 

menguasai beberapa gaya 

kepemimpinan dikarenakan 

berbagai macam sifat dan perilaku 

karyawan yang harus seorang 

pemimpin pahami melalui 

karakteristik atau perilaku 

karyawan, bagaimana seorang 

pemimpin dapat mempengaruhi 

karyawannya dan bagaimana 

perilaku seorang pemimpin 

terhadap bawahannya, karena 

dengan adanya gaya kepemimpinan 

dari seorang pemimpin yang baik 

dan tepat dapat meningkatkan 

kinerja karyawan yang lebih baik. 

2. Motivasi kerja menjadi pengaruh 

yang dominan perusahaan 

sebaiknya mempertahankan hal-hal 

yang dapat memotivasi karyawan 

agar karyawan selalu bersemangat 

dalam bekerja, Hal ini menjadi 

sangat penting karena variabel ini 

secara parsial berpengaruh 

signifikan dan berpengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan 

PT. Wika Industri Energi Tbk. 

Pemberian motivasi bisa dilakukan 

dengan cara memberikan bonus 

yang lebih kepada karyawan sesuai 
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dengan prestasi kerjanya, 

3. Budaya Organisasi berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja 

karyawan, sehingga perusahaan 

sebaiknya lebih meningkatkan 

program dan kebijakan yang sudah 

menjadi citra baik dan identitas 

perusahaan dengan tetap 

memperhatikan fleksibilitas dan 

transparansi elemen- elemen 

budaya organisasi dengan 

maksimal agar tercipta budaya 

organisasi yang berorientasi pada 

karyawan, karena budaya 

organisasi yang baik akan 

melahirkan kinerja karyawan yang 

baik juga. 

4. Terkait variabel kinerja karyawan 

sebaiknya perusahaan harus lebih 

fokus dalam meningkatkan 

motivasi kerja dan budaya 

organisasi agar karyawan lebih 

bersemangat untuk mencapai target 

ataupun tujuan dari perusahaan dan 

dapat meningkatkan kinerja 

karyawan karena dalam peneltian 

ini kedua variabel terebut 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT 

Wika Industri Energi. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan, 

kompensasi, motivasi dan sistem penilaian kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 

Pos Indonesia (Persero) Jakarta Timur. Sampel yang diambil sebanyak 50 karyawan dengan 

menggunakan tehnik insidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial gaya kepemimpinan dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan, sedangkan secara parsial kompensasi dan sistem penilaian kerja 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pos 

Indonesia (Persero) Jakarta Timur. Secara simultan gaya kepemimpinan, kompensasi, 

motivasi dan sistem penilaian kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Timur. Besarnya pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan, kompensasi, motivasi dan sistem penilaian kerja secara simultan terhadap 

kepuasan kerja karyawan sebesar 64,6%, sedangkan sisanya sebesar 35,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci : Gaya kepemimpinan, Kompensasi, Motivasi, Sistem penilaian kerja , Kepuasan 

kerja  

 

ABSTRACT 
 

This study aims to find out how much influence leadership style, compensation, motivation 

and work assessment system on employee job satisfaction on PT. Pos Indonesia (Persero) 

East Jakarta. Samples were taken by 50 employees using incidental sampling techniques. 

The results showed that partial leadership and motivation styles had a significant influence 

on employee job satisfaction, while partial compensation and work assessment system had 

an insignificant influence on the job satisfaction of PT employees. Pos Indonesia (Persero) 

East Jakarta. Simultaneously leadership style, compensation, motivation and work 

assessment system have a significant influence on the job satisfaction of PT employees. Pos 

Indonesia (Persero) East Jakarta. The magnitude of the influence of leadership style 

variables, compensation, motivation and simultaneous work assessment system on employee 

job satisfaction was 64.6%, while the remaining 35.4% was influenced by other variables 

not studied in this study. 

 

Keywords: Leadership style, Compensation, Motivation, Job assessment system, Job 

satisfaction 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Faktor kepemimpinan merupakan salah 

satu aspek yang penting dalam organisasi. 

Gaya seorang pemimpin dalam memimpin 

anak buahnya disetiap organisasi selalu 

berbeda. Tidak ada gaya kepemimpinan 

yang terbaik, semua tergantung dari 

situasi dan bentuk organisasinya. Gaya 

kepemimpinan yang baik adalah gaya 

kepemimpinan yang dapat memotivasi 

kerja karyawan yang dipimpinnya.  

Motivasi kerja bagi karyawan sangat 

penting. Karena motivasi dapat 

mengarahkan dan mendorong karyawan 

untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

harapan perusahaan. Karyawan yang 

mempunyai motivasi kerja yang tinggi 

akan semangat dan percaya diri dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

Salah satu faktor yang mendorong 

motivasi kerja karyawan adalah 

kompensasi yang layak diberikan oleh 

perusahaan. Kompensasi dapat berupa 

langsung maupun tidak langsung. 

Kompensasi juga dapat berbentuk 

finansial seperti gaji dan non finansial 

seperti promosi jabatan dan fasilitas kerja 

yang  memadai. Kompensasi yang layak 

selain dapat meningkat kinerja karyawan 

juga dapat meningkat kepuasan kerja bagi 

karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan pada 

hakikatnya adalah perasaan seorang 

karyawan setelah membandingkan 

harapan dan kenyataan yang diterima oleh 

seorang karyawan dari perusahaan. 

Apabila harapan sama dengan kenyataan 

yang di  dapat oleh seorang karyawan dari 

perusahaan, maka timbul kepuasan kerja. 

Semakin tinggi kenyataan yang diterima 
oleh seorang karyawan dibandingkan 

harapannya,  maka semakain tinggi pula 

tingkat kepuasan kerja karyawan. 

Faktor kepuasan kerja akan didapat 

juga oleh karyawan, bila penilaian kerja 

karyawan yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan objektif dan transparan. Seorang 

karyawan yang mendapat promosi jabatan 

haruslah karyawan yang mempunyai skor 

penilaian kerja yang tinggi. Namun 

sebaliknya, jika yang mendapat promosi 

jabatan adalah karyawan  yang tidak 

mempunyai skor penilaian tertinggi, maka 

akan menurunkan tingkat kepuasan kerja 

dikalangan karyawan. 

Penelitian dibidang sumber daya 

manusia ini dilakukan pada perusahaan PT 

Pos Indonesia (Persero) Jakarta Timur 

(selanjutnya disebut dengan PT Pos 

Indonesia). PT Pos Indonesia adalah 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dibidang jasa pengiriman 

(ekpedisi). PT Pos Indonesia (Persero) 

dituntut untuk melakukan perbaikan 

kinerja karyawan dengan sangat serius. 

Persaingan era globalisasi dibidang jasa 

pengiriman yang semakin kompetitif, 

mengharuskan seluruh karyawan PT Pos 

Indonesia (Persero) bekerja dengan 

optimal. Karyawan akan bekerja optimal 

bila terdapat kepuasaan dalam bekerja. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasaan kerja karyawan antara lain 

adalah gaya kepemimpinan, kompensasi, 

motivasi dan sistem penilaian kerja 

karyawan. 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan 

Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah secara parsial gaya 

kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Pos Indonesia ? 

2. Apakah secara parsial kompensasi 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan  PT. Pos Indonesia 

? 

3. Apakah secara parsial motivasi 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan  PT. Pos 

Indonesia?  

4. Apakah secara parsial sistem 

penilaian kerja berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT. Pos Indonesia? 
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5. Apakah secara simultan gaya 

kepemimpinan, kompensasi, 

motivasi  dan sistem penilaian 

kerja berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan  PT. Pos 

Indonesia? 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini memiliki tujuan yang 

dapat di sampaikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Pos Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial kompensasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Pos Indonesia. 

3. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial motivasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Pos Indonesia. 

4. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial sistem penilaian kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Pos Indonesia.    

5. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan gaya kepemimpinan, 

kompensasi, motivasi dan sistem 

penilaian kerja berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Pos Indonesia. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Gaya Kepemimpinan 

Pemimpin pada dasarnya adalah 

orang yang dapat mempengaruhi bahkan 

memerintah orang lain untuk mencapai 

tujuan yang di inginkan. Menurut Kartono 
dalam Suwatno (2014)  pemimpin adalah 

seorang pribadi yang memiliki 

superioritas tertentu, sehingga memiliki 

kewibawaan dan kekuasaan untuk 

menggerakkan orang lain melakukan 

usaha bersama guna mencapai sasaran 

tertentu.  

Menjadi seorang pemimpin 

dibutuhkan ilmu dan seni dalam 

mempengaruhi orang lain. Murdoko 

(2013) mengatakan  kepemimpinan adalah 

art and science. Seni dalam memimpin 

karyawan  sangat diperlukan oleh seorang 

pemimpin. Karyawan adalah manusia 

yang setiap manusia mempunyai sifat dan 

karakter yang berbeda beda. 

Setiap individu dapat menjadi 

pemimpin. Sebab itu, gaya 

kepemimpinannya juga  berbeda beda. 

House dalam Suwatno (2014) 

menjelaskan terdapat gaya kepemimpinan 

yang terdapat  di organisasi, yaitu : 

1.  Gaya Kepemimpinan Direktif 

Kepemimpinan ini membuat bawahan 

agar tahu apa yang diharapkan 

pimpinan dari mereka, menjadwalkan 

kerja untuk dilakukan, dan memberi 

bimbingan khusus mengenai 

bagaimana menyelesaikan tugas.  

2. Gaya Kepemimpinan yang Mendukung 

Kepemimpinan ini bersifat ramah dan 

menunjukkan kepedulian akan 

kebutuhan bawahan. 

3. Gaya Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan ini berkonsultasi 

dengan bawahan dan menggunakan 

saran bawahan sebelum mengambil 

suatu keputusan.  

4.Gaya Kepemimpinan Berorientasi 

Prestasi 

Kepemimpinan ini menetapkan tujuan 

yang menantang dan mengaharapkan 

bawahan untuk berprestasi pada tingkat 

tertinggi mereka. 

 

 

2.1.2. Teori Kompensasi 

Kompensasi mempunyai arti yang 

sangat luas. Selain terdiri dari gaji dan 

upah, kompensasi dapat pula berbentuk 

fasilitas seperti fasilitas perumahan, 

kendaraan, pakaian seragam, tunjangan 

keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan 

pangan dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Gaol (2014) mengatakan  

kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima oleh karyawan, baik berupa uang 
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atau bukan uang sebagai balas jasa yang 

diberikan bagi karyawan (kontribusi 

karyawan). 

Dalam pemberian kompensasi kepada 

karyawan, perusahaan harus 

menetapkannya berdasarkan asas 

keadilan, kelayakan, kewajaran serta 

memeperhatikan Undang-Undang 

ketenagakerjaan yang berlaku. 

Kompensasi yang diberikan Perusahaan 

harus memperhatikan keseimbangan 

antara kondisi internal dan eksternal 

perusahaan.   

  Yani (2012) mengelompokkan jenis 

kompensasi menjadi dua bentuk, yaitu: 

1. Kompensasi Dalam Bentuk Finansial 

Kompensasi finansial dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu kompensasi finansial 

yang dibayarkan secara langsung 

seperti gaji, upah, komisi dan bonus. 

Kompensasi finansial yang diberikan 

secara tidak langsung, seperti 

tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, 

tunjangan perumahan, tunjangan 

pendidikan dan lain sebagainya. 

2. Kompensasi Dalam Bentuk Non 

Finansial 

Kompensasi non finansial dibagi 

menjadi dua macam, yaitu yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan 

yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja. Yang berhubungan dengan 

pekerjaan, misalnya kebijakan 

perusahaan yang sehat, pekerjaan yang 

sesuai (menarik, menantang), peluang 

untuk dipromosikan. Sedangkan 

kompensasi non finansial yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja, 

seperti ditempatkan di lingkungan kerja 

yang kondusif, fasilitas kerja yang baik 

dan lain sebagainya. 

Kedua jenis kompensasi yang 

diberikan perusahaan tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasann kerja 

seorang karyawan.  

 

2.1.3. Teori Motivasi 

      Motivasi berasal dari kata latin movere 

yang berarti dorongan, daya penggerak 

atau kekuatan yang meyebabkan suatu 

tindakan atau perbuatan (Suwatno, 2014). 

Motivasi yang ada pada diri seseorang 

merupakan pendorong yang akan 

mewujudkan suatu perilaku guna 

mencapai tujuan kepuasan.  

       Dalam memotivasi karyawan di 

organisasi, seorang pemimpin berhadapan 

dengan persoalan yang dapat 

mempengaruhi setiap karyawan dalam 

bekerja. Uang merupakan unsur yang 

paling signifikan dalam mempengaruhi 

motivasi karyawan dalam bekerja. Faktor 

lain yang sangat mempengaruhi kerja 

seorang pegawai adalah lingkungan kerja, 

keamanan  dan hubungan kemanusiaan  

Wibowo (2012) mengatakan 

motivasi merupakan dorongan terhadap 

serangkaian proses perilaku manusia 

dalam mencapai tujuan. Dorongan 

tersebut dapat berasal dari dalam dan luar 

diri seseorang. Untuk membuat karyawan 

termotivasi bekerja, perusahaan harus 

mengetahui faktor faktor yang mendorong 

karyawan termotivasi bekerja. 

Salah satu faktor yang mendorong 

karyawan termotivasi bekerja dengan 

tekun adalah ketika kebutuhan kebetuhan 

karyawan tersebut terpenuhi oleh 

perusahaan.  Maslow dalam  Suwatno 

(2014)  mengungkapkan bahwa kebutuhan 

manusia dapat dikategorikan dalam lima 

jenjang dari yang paling rendah hingga  

yang paling tinggi, yaitu : 

1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological 

Needs), seperti: kebutuhan untuk 

makan, minum, perlindungan fisik, 

bernafas, seksual. Kebutuhan ini 

merupakan  kebutuhan tingkat terendah  

atau disebut pula sebagai kebutuhan 

yang paling mendasar. 

2. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs), 

yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman, bahaya, pertentangan, dan 

lingkungan hidup, tidak dalam arti fisik 

semata, akan tetapi juga mental, 

psikologikal dan intelektual. 

3. Kebutuhan Sosial (Social Needs), 

yakni kebutuhan untuk merasa 

memiliki yaitu kebutuhan untuk 

diterima dalam kelompok, berafiliasi, 
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berinteraksi, dan kebutuhan untuk 

mencintai serta di cintai. 

4. Kebutuhan akan Harga Diri atau 

Pengakuan (Esteem Needs), yaitu 

kebutuhan untuk dihormati, dan 

dihargai oleh orang lain. 

5. Kebuthan Aktualisasi Diri (Self-

Actualization Needs), yaitu kebutuhan 

untuk menggunakan kemampuan, skill, 

potensi, kebutuhan untuk berpendapat, 

dengan mengemukakan ide-ide, 

memberikan penilaian dan kritik 

terhadap sesuatu. 

 

2.1.4. Teori Sistem Penilaian Kinerja 

Kinerja berasal dari kata  

performance yang artinya unjuk kerja. 

Kinerja dapat pula diartikan sebagai 

prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau 

hasil kerja. Tingkat keberhasilan 

seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya disebut dengan istilah “level 

of performance” atau level kinerja.  

Karyawan yang memiliki level 

kinerja yang tinggi merupakan karyawan 

yang produktivitas kerjanya tinggi, 

begitupun sebaliknya karyawan yang 

memiliki level kinerja tidak sesuai dengan 

standar yang ditetapkan maka karyawan 

tersebut merupakan karyawan yang tidak 

produktif.  

Penilaian kinerja merupakan salah 

satu tugas penting bagi perusahaan untuk 

mengetahui level kinerja karyawan yang 

dimilikinya. Mathis dan Jackson dalam 

Priansa (2014) menyatakan bahwa 

penilaian kinerja (performance appraisal) 

adalah proses mengevaluasi seberapa baik 

karyawan melakukan pekerjaan mereka 

jika dibandingkan dengan seperangkat 

standar yang telah ditetapkan.  

Penilaian kinerja merupakan  proses 

menilai hasil karya personel dalam suatu 

organisasi melalui instrumen penilaian 

kinerja (Yaslis dalam Widodo, 2015).  

Instrumen  penilaian kinerja dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

1. Penilaian Kemampuan Personel 

Penilaian kemampuan personel, 

merupakan tujuan yang mendasar 

dalam rangka penilaian personel secara 

individual, yang dapat digunakan 

sebagai informasi untuk penilaian 

efektivitas manajemen sumber daya 

manusia. 

2. Pengembangan Personel 

Pengembangan personel, merupakan 

sebagai informasi untuk pengambilan 

keputusan untuk pengembangan 

personel seperti: promosi, mutasi, 

rotasi, terminasi, dan penyesuaian 

kompensasi. 

 

2.1.5. Teori Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menjadi masalah 

yang cukup menarik karena terbukti 

sangat  besar pengaruhnya bagi karyawan 

maupun perusahaan. Bagi karyawan 

kepuasan kerja akan menimbulkan 

perasaan yang menyenangkan dalam 

bekerja. Sedangkan bagi perusahaan 

kepuasan kerja bermanfaat dalam usaha 

meningkatkan produksi, perbaikan sikap 

dan tingkah laku karyawan.  

Kepuasan kerja karyawan  dapat 

dipengaruhi dan diubah oleh lingkungan 

kerja. Sutrisno (2009) mengatakan 

kepuasan kerja adalah suatu sikap 

karyawan terhadap pekerjaan yang 

berhubungan dengan situasi kerja, 

kerjasama antar karyawan, imbalan yang 

diterima dalam kerja, dan hal-hal yang 

menyangkut faktor fisik dan psikologis. 

Kepuasaan kerja karyawan selalu 

berubah ubah. Setiap perusahaan berusaha 

meningkatkan kepuasaan kerja karyawan, 

agar karyawan tetap bertahan dan loyal 

terhadap perusahaan. Kepuasan kerja 

yamg  dirasakan oleh setiap karyawan 

berbeda beda,  sesuai dengan persepsi 

individu masing masing.  

Kepuasan kerja karyawan dapat di 

pengaruhi oleh beberapa faktor.  Menurut 

Sutrisno (2009)  faktor  yang 

menpengaruhi kepuasaan kerja adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor Psikologis 

Merupakan faktor yang berhubungan 

dengan kejiwaan karyawan, yang 

meliputi: minat, ketentraman dalam 
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bekerja, sikap terhadap kerja, bakat, 

dan keterampilan. 

2. Faktor Sosial 

Merupakan faktor yang berhubungan 

dengan interaksi sosial antar karyawan 

maupun karyawan dengan atasan. 

3. Faktor Fisik 

Merupakan faktor yang berhubungan 

dengan kondisi fisik karyawan, 

meliputi jenis pekerjaan, pengaturan 

waktu kerja dan waktu istirahat, 

perlengakapan kerja, keadaan ruangan, 

suhu, penerangan, pertukaran udara, 

kondisi kesehatan karyawan, umur dan 

sebagainya. 

4. Faktor Finansial 

Merupakan faktor yang berhubungan 

dengan jaminan serta kesejahteraan 

karyawan, yang meliputi sistem dan 

besarnya gaji, jaminan sosial, macam-

macam tunjangan, fasilitas yang 

diberikan, promosi dan sebagainya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan yang dilakukan dengan survei 

langsung ke objek penelitian. Survei 

dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner yang diberikan kepada 

responden. Data yang terkumpul dari 

responden dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif.  

Penelitian dilakukan di PT. Pos 

Indonesia (Persero) yang beralamat di Jl. 

Pemuda No. 79 Jakarta Timur 13220. 

Sampel diambil sebanyak 50 orang dari 

jumlah karyawan tetap sebanyak 250 

orang. Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang diteliti. Hal ini berarti 

bahwa sampel mewakili populasi. 
Sugiono (2014) Menyatakan Jumlah ideal 

sampel ideal adalah 5-10 kali jumlah 

variabel atau indikator, karena jumlah 

variabel dalam penelitian ini berjumlah 5 

variabel, maka jumlah  sampel yang 

ditatapkan dalam penelitian ini berjumlah 

50 orang . Sampel tersebut berasal  dari 

sepuluh (10) dikali lima (5) variabel.  

Sampel diambil dengan menggunakan 

teknik insidental sampling. Insidental 

sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber 

data.  

Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini uji validitas, uji 

reliabilitas,  uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 

persamaan regresi linier berganda, 

koefisien determinasi,  uji T dan uji F. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1. Karakteristik Responden 

Data yang dihimpun dari 50 

responden menunjukkan bahwa 

responden dengan jenis kelamin laki-laki 

(50%) dan perempuan (50%) sama 

banyaknya. Pada indikator usia 

responden, didominasi   usia 41-45 tahun 

(24%) dan  > 50 tahun (24%) sama 

banyaknya, selanjutnya responden  

didominasi oleh berpendidikan SMA 

(74%),  masa kerja > 18 tahun (62%) dan 

penghasilan Rp. 3 juta - 5 juta (64%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAKTERISTIK KATEGORI JUMLAH %

Laki-Laki 25 50%

Perempuan 25 50%

50 100%

< 25 tahun 3 6%

25 – 30 tahun 3 6%

31 – 35 tahun 6 12%

36 – 40 tahun 7 14%

41 – 45 tahun 12 24%

46 – 50 tahun 7 14%

> 50 tahun 12 24%

50 100%

SLTA 37 74%

Diploma 3 6 12%

Strata 1 7 14%

50 100%

< 3 thn 3 6%

3 – 6 thn 5 10%

7 – 10 thn 7 14%

11 – 14 thn 1 2%

15 – 18 thn 3 6%

>18 thn 31 62%

50 100%

< 3 juta 4 8%

Penghasilan/bulan 3 – 5 juta 32 64%

6 – 8 juta 12 24%

9 – 11 juta 1 2%

> 11 juta 1 2%

50 100%

Jumlah

Lama Bekerja

Jumlah

Jumlah

Jenis Kelamin

Jumlah

Usia

Jumlah

Pendidikan
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4.2. Uji Validitas, Reliabilitas dan 

Normalitas 

Uji validitas digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya butir-butir 

pernyataan pada kuesioner. Pernyataan  

dikatakan valid, apabila   mampu  

mengungkapkan sesuatu yang ingin 

diukur. Perhitungan rhitung menunjukan 

seluruh pernyataan  pada semua variabel 

(gaya kepemimpinan, kompensasi, 

motivasi ,  sistem penilaian kerja dan 

kepuasan kerja) lebih besar dari skor rtabel 

(0,30) yang berarti setiap pernyataan 

tersebut dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas  digunakan untuk 

mengukur  kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal-hal yang 

berkaitan dengan butir-butir pernyataan 

yang merupakan dimensi suatu variabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa koefisien alpha dari 

semua variabel bernilai lebih besar dari 

0,6. Hal ini menunjukan bahwa setiap 

pernyataan dinyatakan reliabel, sehingga 

layak untuk dianalisis lebih lanjut. 

Uji normalitas digunakan untuk 

mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal sehingga dapat 

dipakai pada asumsi regresi selanjutnya. 

Uji normalitas pada penelitian ini  

menggunakan diagram P  Plot. Dari grafik 

P plot yang dibuat berdasarkan data yang 

terkumpul diperoleh plot-plot atau titik-

titik data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal,  maka dapat disimpulkan bahwa 

distribusi data tersebut normal.  

 

4.3. Persamaan Regresi Linier 

Berganda 

       Hasil persamaa regresi linier 

berganda dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel :Persamaan Regresi Linier 

Berganda 

 
 

Dari tabel diatas didapat persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = 4,113 + 0,767X1 + 0,233X2 + 

0,532X3 +          

       0,305X4 

Persamaan diatas menunjukan bahwa : 

1. Nilai konstanta sebesar 4,113 artinya 

nilai kepuasan kerja karyawan yang 

diteliti minimal 4,113 poin. 

2. Koefisien regresi variabel gaya 

kepemimpinan (X1) sebesar 0,767 

artinya jika variabel gaya 

kepemimpinan mengalami kenaikan 

sebesar satu poin sementara variabel 

kompensasi, motivasi  dan sistem 

penilaian kerja diasumsikan tetap maka 

kepuasan kerja karyawan (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,767 

poin. 

3. Koefisien regresi variabel kompensasi 

(X2) sebesar 0,233 artinya jika variabel 

kompensasi mengalami kenaikan 

sebesar satu poin sementara variabel 

gaya kepemimpinan, motivasi dan 

sistem penilaian kerja diasumsikan 

tetap, maka kepuasan kerja karyawan 

(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 

0,233 poin. 

4. Koefisien regresi variabel motivasi  

(X3) diperoleh nilai sebesar 0,532 

artinya jika variabel motivasi  

mengalami kenaikan sebesar satu poin 

sementara variabel gaya 

kepemimpinan, kompensasi dan sistem 

penilaian kerja diasumsikan tetap maka 

Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 4.113 3.456 1.190 .240

Gaya_Kepemi

mpinan
.767 .214 .403 3.592 .001

Kompensasi .233 .211 .107 1.105 .275

Motivasi .532 .256 .307 2.074 .044

Sistem_Penilai

an kerja
.305 .206 .187 1.481 .146

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.
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kepuasan kerja karyawan (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,532 

poin. 

5. Koefisien regresi variabel sistem 

penilaian kinerja (X4) diperoleh sebesar 

0,305 artinya jika variabel sistem 

penilaian kerja mengalami kenaikan 

sebesar satu poin sementara variabel 

gaya kepemimpinan, kompensasi dan 

motivasi diasumsikan tetap maka 

kepuasan kerja karyawan (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,305 

poin. 

 

4.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas secara simultan 

terhadap variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi dapat dilihat dari nilai 

adjusted R square pada tabel  di bawah ini. 

 

Tabel : Koefisien Determinasi 

 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Adjusted R Square adalah 0,646 atau 

64,6%. Ini berarti bahwa variabel bebas 

berupa gaya kepemimpinan, kompensasi, 

motivasi  dan sistem penilaian kerja secara 

simultan mempengaruhi variabel terikat 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos 

Indonesia sebesar 64,6% sedangkan 

sisanya 35,4% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini 

 

4.5. Uji t 

Uji t dilakukan untuk melihat apakah 

ada pengaruh yang signifikan atau tidak 

dari   variabel bebas yaitu gaya 

kepemimpinan, kompensasi, motivasi dan 

sistem penilaian kerja secara parsial 

terhadap variabel terikat yaitu kepuasan 

kerja. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini . 

Tabel : Uji t 

 
 

Dari hasil pengolahan data, terlihat 

bahwa nilai thitung variabel gaya 

kepemimpinan sebesar 3,592 lebih besar 

dari ttabel (2,014) dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini  menunjukan bahwa gaya 

kepemimpinan secara parsial memiliki  

pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos 

Indonesia . 

Pada variabel kompensasi, terlihat 

bahwa nilai thitung sebesar 1,105 lebih kecil 

dari ttabel (2,014) dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,275 lebih besar 

dari 0,05. Hal ini  menunjukan bahwa 

kompensasi secara parsial memiliki  

pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos 

Indonesia. 

Pada variabel motivasi, terlihat bahwa 

nilai thitung sebesar 2,074 lebih besar dari 

ttabel (2,014) dengan nilai signifikansinya 

sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05. Hal ini  

menunjukan bahwa motivasi secara 

parsial memiliki  pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Pos Indonesia. 

Pada variabel sistem penilaian kerja, 

terlihat bahwa nilai thitung sebesar 1,481 

lebih kecil dari ttabel (2,014) dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,146 lebih besar 

dari 0,05. Hal ini  menunjukan bahwa 

sistem penilaian kerja secara parsial 

memiliki  pengaruh yang tidak signifikan 

Model

1 .821a .675 .646 310.388 2.026

Model Summaryb

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

R 

Square

Durbin-

Watson
R

VARIABEL thitung ttabel HASIL α = 5% KESIMPULAN

Gaya 

Kepemimpinan
3,592 > 2,014 0,001 < 0,05

Berpengaruh 

Signifikan

Kompensasi 1,105 < 2,014 0,275 > 0,05

Tidak 

berpengaruh 

signifikan

Motivasi 2,074 > 2,014 0,044 < 0,05
Berpengaruh 

signifikan

Sistem Penilaian

kerja
1,481 < 2,014 0,146 > 0,05

Tidak 

berpengaruh 

signifikan

T Sig.
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terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

PT. Pos Indonesia. 

 

4.6. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas yaitu gaya 

kepemimpinan, kompensasi, motivasi dan 

sistem penilaian kinerja secara simultan 

terhadap variabel terikat yaitu kepuasan 

kerja. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 

Tabel : Uji F 

 
 

Dari tabel diatas  terlihat bahwa nilai 

Fhitung sebesar 23,328 lebih besar dari Ftabel 

(2,580) dengan nilai signifikansi 0,00 

lebih kecil dari 0,05.  Hal ini menunjukan 

bahwa variabel gaya kepemimpinan, 

kompensasi, motivasi  dan sistem 

penilaian kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan  terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos 

Indonesia. 

 

4.2. Pembahasan 

Berdasarkan latar belakang 

masalah dapat  diketahui bahwa secara 

parsial hanya gaya kepemimpinan dan 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Timur. 

Secara simultan variabel independent yang 

terdiri dari gaya kepemimpinan, 

kompensasi, motivasi kerja dan sistem 

penilaian kinerja berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Timur. 

Besarnya pengaruh gaya kepemimpinan, 

kompensasi, motivasi kerja dan sistem 

penilaian kinerja secara simultan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) Jakarta Timur sebesar 

64,6% sedangkan sisanya 35,4% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Tidak berpengaruh signifikan 

kompensasi dan sistem penilaian kerja 

kemungkinan besar disebabkan gaji dan 

tunjangan yang di terima oleh karyawan 

PT. Pos Indonesia setiap bulannya sesuai 

dengan ketentuan yang ditetaokan oleh  

Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Penilaian kerja karyawan juga 

telah mempunyai aturan baku yang telah 

ditetapkan oleh kementerian  BUMN.  

Dari empat variabel independent, 

terlihat bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) Jakarta Timur. Hal ini terlihat 

dari  nilai Standardized Coefficients Beta 

paling besar terdapat pada  variabel gaya 

kepemimpinan yaitu sebesar 0,403. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Dari hasil analisis dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) Jakarta Timur. 

2. Secara parsial kompensasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) Jakarta Timur. 

3. Secara parsial motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) Jakarta Timur. 

4. Secara parsial sistem penilaian kerja  

tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) Jakarta Timur. 

5. Secara simultan gaya kepemimpinan, 

kompensasi, motivasi kerja dan sistem 

penilaian kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Jakarta Timur 

Sum of 

Squares
Df

Mean 

Square
F Sig.

Regression 898.966 4 224.741 23.328 .000
b

Residual 433.534 45 9.634

Total 1.332.500 49

ANOVA
a

Model

1
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5.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat 

diajukan saran saran sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan yang diterapkan 

oleh pimpinan PT Pos Indonesia 

(Persero) Jakarta Timur  telah baik. 

Pimpinan selalu memberikan arahan 

yang jelas kepada karyawan. Gaya 

kepemimpinan ini harus dipertahan dan 

ditingkatkan. 

2. Pimpinan PT Pos Indonesia Jakarta 

Timur harus terus meningkatkan 

motivasi karyawan dalam bekerja. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengikut sertakan 

karyawan dalam pelatihan pelatihan 

untuk menambah pengetahuan dan 

ketrampilan karyawan.  

3.  Penilaian kerja karyawan harus diukur 

secara jelas dan transparan. Karyawan 

yang berprestasi harus mendapat 

prioritas dalam promosi jabatan. Dalam 

promosi jabatan jangan sampai terjadi 

Koropsi, Kolosi dan Nepotisme 

(KKN).  
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ABSTRAK 
 

 

Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba salah satunya keputusan, yang dapat 

diambil oleh perusahaan adalah keputusan pendanaan, dalam pemenuhan pendanaan 

dapat dipenuhi dari sumber daya internal (laba yang ditahan) maupun dana eksternal yaitu 

penjualan obligasi dan kredit dari bank demi menghasilkan laba yang maksimal serta 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dengan demikian 

profitabilitas dapat menjadi gambaran perusahaan memiliki prospek yang baik dalam 

perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Populasi dalam penelitian ini 

sejumlah 18 perusahaan yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan metode purposive sampling, dimana hanya 6 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 yang memenuhi semua kriteria, 

sehingga didapat 18 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan 

bahwa terdapat satu variabel yaitu Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Debt To 

Equity Ratio (DER) dengan tanda koefisien negatif. Dan Return On Equity (ROE) 

berpengaruh terhadap Debt To Equity Ratio (DER) dengan tanda koefisien positif. 

Sedangkan satu variabel lainnya yaitu Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh 

terhadap Debt To Equity Ratio (DER). Hasil penelitian secara simultan menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) Dan 

Net Profit Margin (NPM) Terhadap Debt To Equity Ratio (DER). Kemampuan prediksi 

dari ketiga variabel sebesar 70,9%, sedangkan sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Bertambahnya jumlah perusahaan 

baru dari hari ke hari membuat 

persaingan dunia bisnis di Indonesia 

menjadi semakin ketat. Perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang jasa, 

manufaktur, maupun dagang saling 

bersaing untuk bertahan dan menjadi 

yang terbaik. Hal ini mendorong masing- 

masing perusahaan untuk melakukan 

berbagai inovasi dan strategi bisnis agar 

terhindar dari kebangkrutan. Industri 

makanan dan minuman diproyeksi masih 

menjadi salah satu sektor andalan 

penopang pertumbuhan manufaktur dan 

ekonomi nasional pada tahun depan. 

Perencanaan yang tepat adalah kunci 

keberhasilan suatu perusahaan. 

 Perusahaan bertujuan untuk 

menghasilkan laba yang maksimal serta 

dapat mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan. Untuk itulah 

perusahaan membutuhkan dana atau 

modal. Dalam memenuhi kebutuhan 

dana atau modal, perusahaan sering 

dihadapkan pada masalah penentuan 

sumber dana. Pemenuhan kebutuhan 

dana suatu perusahaan dapat dipenuhi 

dari sumber internal perusahaan, seperti 

keuntungan yang tidak dibagikan atau 

keuntungan yang ditahan di dalam 

perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana 

perusahaan dapat juga dipenuhi dari 

sumber dana eksternal, seperti sumber 

dana yang berasal dari penjualan 

obligasi dan kredit dari bank (Riyanto, 

2004: 5). 

 Jika perusahaan menggunakan 

lebih banyak sumber dana eksternal 

dibanding sumber dana internal maka 
perusahaan akan menghadapi banyak 

masalah. Penggunaan dana eksternal 

tersebut akan menyebabkan perusahaan 

menghadapi masalah yang berhubungan 

dengan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya (baik 

kewajiban jangka pendek maupun 

kewajiban jangka panjang). Perusahaan 

yang mempunyai aset atau kekayaan 

yang cukup untuk membayar semua 

utang-utangnya disebut leveraged, dan 

sebaliknya jika aset tidak cukup atau 

lebih kecil dari pada jumlah utangnya, 

berarti perusahaan tersebut dalam 

keadaan unleveraged.  

 Pada dasarnya, jika perusahaan 

meningkatkan jumlah utang sebagai 

sumber dana, hal tersebut dapat 

meningkatkan risiko keuangan. Jika 

perusahaan tidak dapat mengelola dana 

yang diperoleh dari utang dengan secara 

produktif, hal tersebut dapat 

memberikan pengaruh negatif dan 

berdampak terhadap menurunnya 

profitabilitas perusahaan. Sebaliknya 

jika utang tersebut dapat dikelola dengan 

baik dan digunakan untuk proyek 

investasi yang produktif, hal tersebut 

dapat memberikan pengaruh yang positif 

dan berdampak terhadap peningkatan 

profitabilitas perusahaan. 
 Berdasarkan latar belakang 

tersebut, inilah yang melatar belakangi 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Analisis Pengaruh 

Return on Asset (ROA),   Return on 

Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM), Terhadap Debt to Equity Ratio 

(DER) Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi Makanan 

dan  Minuman yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia Tahun 2016-2018)
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1.2.Identifikasi Masalah 

 Untuk menyelesaikan masalah yang 

akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, 

maka diperlukan identifikasi masalah 

sehingga hasil analisis selanjutnya dapat 

terarah dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dari latar belakang yang 

sebelumnya telah dipaparkan, dapat 

diidentifikasi permasalahan - 

permasalahan yang muncul dalam 

penelitian ini, yaitu : Adanya persaingan 

perusahaan makanan dan minuman untuk 

mengembangkan usahanya dengan 

meningkatkan profitabilitas. Adanya 

penggunaan jumlah utang sebagai sumber 

dana, hal tersebut dapat meningkatkan 

risiko keuangan sebagai sumber modal 

sehingga perlu diketahui sumber dana 

yang dimiliki sebanding atau tidak dengan 

utang. Seberapa besar pengaruh 

perusahaan dalam memaksimalkan 

labanya dalam melakukan pendanaan. 

1.3.Batasan Masalah 

 Untuk memfokuskan penelitian 

agar masalah yang diteliti memiliki ruang 

lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti 

memberikan batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 

(tiga) variabel bebas yaitu Return on 

Asset (ROA), Return on Equity 

(ROE), Net Profit Margin (NPM), 

serta 1 (satu) variabel terikat yaitu 

terhadap Debt to Equity Ratio (DER). 

2. Perusahaan yang dipilih sebagai 

sampel adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang memiliki 

laporan keuangan lengkap dan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-

2018. 

 

1.4.Rumusan Masalah 

1. Bagaimana secara parsial pengaruh 

Return on Asset (ROA) terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-

2018? 
2. Bagaimana secara parsial pengaruh 

Return on Equity (ROE) terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-

2018? 
3. Bagaimana secara parsial pengaruh 

Net Profit Margin (NPM) terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-

2018? 
4. Bagaimana secara simultan pengaruh 

Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), dan Net Profit Margin 

(NPM) terhadap Debt to Equity Ratio 

(DER) pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi 

makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016- 2018? 

 

1.5.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial Return on Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-

2018. 
2. Untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial Return on Equity (ROE) 
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berpengaruh signifikan terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-

2018. 
3. Untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh signifikan terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-

2018. 
4. Untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), dan Net 

Profit Margin (NPM) terhadap Debt 

to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

signifikan pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 
 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Laporan Keuangan 

 Menurut Kasmir (2015:7) Laporan 

keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. 

 Maksud laporan keuangan yang 

menunjukkan kondisi perusahaan saat ini 

adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi 

perusahaan terkini adalah keadaan 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu 

(untuk neraca) dan periode tertentu (untuk 

laporan laba rugi). Biasanya laporan 

keuangan akan dibuat per periode, 

misalnya tiga bulan, atau enam bulan 

untuk kepentingan internal perusahaan. 

Sementara itu, untuk laporan lebih luas 

dilakukan satu tahun sekali. Di samping 

itu, dengan adanya laporan keuangan, 

dapat diketahui posisi perusahaan terkini 

setelah menganalisis laporan keuangan 

tersebut dianalisis. 

Laporan keuangan menggambarkan pos- 

pos keuangan yang diperoleh perusahan 

dalam suatu periode. Dalam praktiknya 

dikenal beberapa macam laporan 

keuangan seperti: 

1. Neraca; 

2. Laporan laba rugi; 

3. Laporan perubahan modal; 

4. Laporan catatan atas laporan 

keuangan; 

5. Laporan kas. 

 

 Masing-masing laporan memiliki 

komponen keuangan tersendiri, tujuan, 

dan maksud tersendiri. 

 

Neraca merupakan laporan yang 

menunjukkan jumlah aset (harta), 

kewajiban (utang), dan modal perusahaan 

(ekuitas) pada saat tertentu. Pembuatan 

neraca biasanya dibuat berdasarkan 

periode tertentu (tahunan). Akan tetapi, 

pemilik atau manajemen dapat pula 

meminta laporan neraca sesuai kebutuhan 

untuk mengetahui secara persis berapa 

harta, utang, dan modal yang dimilikinya 

pada saat tertentu. 

2.1.2. Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan adalah 

suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat pada suatu keadaan keuangan 

perusahaan, bagaimana pencapaian 

keberhasilan perusahaan masa lalu, saat 

ini, dan prediksi di masa mendatang, 

analisis laporan keuangan tersebut akan 

digunakan dasar pengambilan keputusan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

(Sujarweni, 2017:35). 

2.1.3. Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis rasio keuangan merupakan 

(𝑁𝑃𝑀) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇) 

𝑥 100 %
 

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 
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alat analisis untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan berdasarkan perbandingan 

data keuangan yang terdapat pada laporan 

keuangan (neraca, laporan laba/rugi, 

laporan arus kas). Analisis rasio 

perusahaan sangat penting bagi seorang 

calon investor untuk menentukan 

seberapa besar investasi yang bisa di 

berikan. Dari hasil analisa tersebut juga 

bisa dijadikan sebagai acuan Rasio 

likuiditas, bertujuan mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar 

utang jangka pendeknya. 

Rasio leverage, bertujuan mengukur 

sejauh mana kebutuhan keuangan 

perusahaan dibiayai dengan dana 

pinjaman. 

Rasio aktivitas, bertujuan mengukur 

efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber dananya. 

Rasio profitabilitas, bertujuan mengukur  

efektivitas perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan. 

Rasio Penilaian, bertujuan untuk 

mrngukur kemampuan manajemen untuk 

menciptakan nilai pasar agar melebihi 

biaya modal. (Sutrisno, 2013 : 222). 

1. Pengertian Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari aktivitas normal bisnisnya. 

Perusahaan adalah sebuah organisasi 

yang beroperasi dengan tujuan 

penghasilkan laba, dengan cara 

menjual produk ( barang dan / atau jasa 

) kepada para pelanggannya. Tujuan 

operasional dari sebagian besar 

perusahaan dari sebagian perusahaan 

adalah untuk memaksimalkan profit, 

baik profit janka panjang, maupun 

jangka pendeknya. Manajemen dituntut 

untuk mengingkatkan imbal hasil 

(return) bagi pemilik perusahaan, 

sekaligus juga meningkatka 

kesejahteraan karyawan. Ini semua 

hanya dapat terjadi apabila perusahaan 

memperoleh laba dalam aktivitas 

bisnisnya ( Hery, 2016 : 104 ) 

 

Return On Asset (ROA), adalah rasio 

profitabilitas yang mengukur seberapa 

besar perusahaan dapat meningkatkan 

laba bersih perusahaan dengan 

menggunakan seluruh asset yang dimiliki 

perusahaan. Semakin besar ROA 

menunjukkan bahwa keuntungan/laba 

yang dicapai perusahaan semakin besar, 

sehingga akan menarik minat investor 

untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. 

 

Return On Equity (ROE), Ratio ini 

merupakan rasio yang menunjukan 

seberapa besar konribusi modal sendiri 

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 

modal. 

Net Profit Margin (NPM), digunakan 

untuk mengukur besarnya presentase laba 

bersih atas penjualan bersih. Rasio ini 

dihitung dengan membagi laba bersih 

terhadap penjualan bersih. Laba bersih 

sendiri dihitung sebagai hasil dari 

pengurangan antara laba sebelum pajak 

penghasilan dengan beban pajak 

penghasilan. 

 

2. Pengertian Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas atau Rasio 

leverage merupakan rasio yang 

(𝑅𝑂𝐴 ) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇) 

𝑥 100 %
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 

( 𝑅𝑂𝐸 ) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 (𝐸𝐴𝑇) 

𝑥 100 %
 

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
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menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi  seluruh kewajibannya. 

salah satu rasio solvabilitas antara lain: 

Debt to Equity Ratio (DER), 

menunjukan persentase penyediaan 

dana oleh pemegang saham terhadap 

pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, 

semakin rendah pendanaan perusahaan 

yang disediakan oleh pemegang saham. 

Dari perspektif kemampuan membayar 

kewajiban jangka panjang, semakin 

rendah rasio akan semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka 

panjangnya. 

3. Pecking Order Theory 

Pecking Order theory diperkenalkan 

oleh Gordon Donaldson pada tahun 

1961 dengan penelitiannya terhadap 500 

perusahaan perusahaan yang terdaftar 

pada Fortune 500 dan dipublikasikan 

oleh Divisi Riset, Harvard School of 

Business. Penelitian ini melaporkan 

hasil dari 176 perusahaan dan 

menganalisis praktek pembiayaan dari 

25 perusahaan dengan hasil bahwa 

perusahaaan mempunyai urutan dalam 

melakukan pembiayaan yang yang 

dimulai dengan urutan laba ditahan, 

hutang kepada pihak ketiga baik dengan 

loan atau menjual obligasi dan terakhir 

dengan mengeluarkan saham baru. 

Urutan pembiayaan tersebut merupakan 

urutan berdasarkan biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan dan biaya 

equitas merupakan biaya tertinggi. 

Menurut Myers (1984), pecking 

order theory menyatakan bahwa 

”Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi justru tingkat 

hutangnya rendah, dikarenakan 

perusahaan yang        profitabilitasnya tinggi 

memiliki sumber dana internal yang 

berlimpah.” 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini membahas mengenai 

pengaruh ROA, ROE, dan NPM, terhadap 

DER. Berdasarkan latar belakang dan 

tinjauan pustaka di atas, maka dapat 

digambarkan sebuah kerangka pemikiran 

teoritis dari penelitian seperti pada gambar 

berikut ini: 

2.3. Hipotesis 

Rasio ini mengukur tingkat 

pengembalian dari bisnis atas seluruh aset 

yang ada. Atau rasio ini menggambarkan 

efisiensi pada dana yang digunakan dalam 

perusahaan. 

1. Hipotesis 1 

H1 : ROA secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Debt to 

Equity Ratio (DER). 

2. Hipotesis 2 

H2 : ROE secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Debt to 

Equity Ratio (DER). 

3. Hipotesis 3 

H3 : NPM secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Debt to 

Equity Ratio (DER). 

4. Hipotesis 4 

H4 : Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), dan Net Profit Margin 

(NPM), secara simultan berpengaruh 

positif signifikan terhadap Debt to 

Equity Ratio (DER). 

(𝐷𝐸𝑅) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑥 100 %
 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 
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METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Maret 2019 sampai dengan Juli 

2019. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2018 melalui media internet 

pada situs www.idx.co.id. 

3.2. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian asosiatif yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh atau pun hubungan 

antara dua variable 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 Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Dan Net 

Profit Margin (NPM), Terhadap Debt to 

Equity Ratio (DER) (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi Makanan dan Minuman 

yang terdaftar di BEI). 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut (Sugiyono, 

2015:80) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiriatas 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 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi sebanyak 18 perusahaan. 

Sampel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

yang menerbitkan laporan keuangan tahun 

2016 sampai dengan tahun 2018. Sampel 

sebanyak 18 perusahaan dengan jumlah 

54 data. 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 manufaktur sektor 

industri barang konsumsi manakan 

dan minuman yang menerbitkan 

laporan keuangan berturut-turut 

tahun 2016 sampai dengan tahun 

2018. 

2. Perusahaan mempunyai data yang 

dibutuhkan secara lengkap. 

3. Perusahaan memiliki laba 

meningkat setiap tahun selama 

periode penelitian yaitu pada tahun 

2016 sampai dengan 2018. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, pengumpulan 

data dilakukan dengan metode 

dokumentasi yaitu pengumpulan data 

yang dilakukan mengumpulkan dokumen 

yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang dikumpulkan dengan 

metode studi dokumentasi berupa data 

yang berhubungan dengan Retun On 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 

2 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 

3 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

5 MYOR Mayora Indah Tbk 

6 SKLT Sekar Laut Tbk 

   

http://www.idx.co.id/
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Asset, Return On equity, Net Profit 

Margin, dan Debt to Equity Ratio yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

di pusat informasi pasar modal tahun 

periode 2016-2018 (www.idx.co.id). 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang 

digunakan sudah jelas,yaitu diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Maka teknik analisis data 

menggunakan metode statistik yang 

menguji hipotesis hubungan antar dua 

variabel (Sugiyono, 2015:243). Tindak 

lanjut kegiatan peneliti setelah 

pengumpulan data yaitu memilih data-

data yang sesuai dengan fokus penelitian, 

mengolah data kemudian menyajikan 

data, sehingga data-data yang diperoleh 

dapat diinterpretasikan. 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa neraca dan laporan rugi laba 

perusahaan manufaktur yang memenuhi 

kriteria sampel penelitian yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 

2018 yang didapat dari situs idx.co.id 

Dalam penelitian ini digunakan 

analisis regresi berganda yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Analisis regresi ganda adalah 

suatu alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsi atau hubungan kausal 

antara dua variabel bebas atau lebih (X1), 

(X2), (X3),....... (Xn) dengan satu variabel 

terikat (Unaradjan, 2013:225). 

Guna menguji pengaruh beberapa 

variabel bebas dengan variabel terikat 

dapat digunakan model matematika 

sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

Yi = Variabel Debt to Equity Ratio 

Α = Konstanta 

X1 = Return On Asset (ROA)  

X2 = Return On Equity (ROE) 

 X3 = Net Profit Margin (NPM)  

εi = error term 

ß1- ß3 = Koefisien Regresi 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Hasil Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif 

dipergunakan untuk memberikan 

deskriptif tentang data setiap variabel-

variabel penelitian di dalam penelitian 

ini. Data yang dilihat adalah jumlah 

data, nilai minimum, nilai maksimum, 

nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. Penelitian ini menggunakan 3 

(tiga) variabel independen dan 1 (satu) 

variabel dependen yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), 

dan Net Profit Margin (NPM) terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER). 

Deskriptif variabel atas data yang 

dilakukan selama 3 tahun sehingga 

jumlah data secara keseluruhan yang 

diamati berjumlah 6 perusahaan 

dengan 18 data sampel perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi makanan dan minuman yang 

memenuhi kriteria. Deskriptif statistik 

dari variabel-variabel di dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Yi = α + (ß1 X1) + (ß2 X2) + (ß3 X3) + εi 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 

  
N 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Mean 

Std. 

Deviation 

ROA 18 ,04 ,19 ,1111 ,04910 

ROE 18 ,04 ,22 ,1367 ,06713 

NPM 18 ,03 ,17 ,0872 ,03997 

DER 18 ,13 1,34 ,6794 ,38834 

Valid N 

(listwise) 

18     

1. Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, 

ROA memiliki nila rata-rata 0,1111 

dengan standar deviasi 0,04910. 

2. Return On Equity (ROE) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, 

ROE memiliki nilai rata-rata 

0,1367 dengan standar deviasi 

0,06713. 

3. Net Profit Margin (NPM) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, 

NPM memiliki nilai rata-rata 

0,0872 dengan standar deviasi 

0,03997. 

4. Debt to Equity Ratio (DER) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, 

DER memiliki nilai rata-rata 

0,6794 dengan standar deviasi 

0,38834. 

4.1.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum dilakukan pengujian 

regresi linier berganda terhadap 

hipotesis penelitian, maka terlebih 

dahulu perlu dilakukan suatu 

pengkajian untuk mengetahui ada 

tidaknya pelanggaran terhadap 

asumsi-asumsi klasik. Hasil pengujian 

hipotesis yang baik adalah pengujian 

yang tidak melanggar asumsi- asumsi 

klasik yang mendasari model regresi 

linier berganda. Asumsi-asumsi 

klasik dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas, dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

 Metode untuk mengetahui 

normalitas salah satunya adalah dengan 

menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov 

Test. Uji Kolmogorov Smirnov Test 

memiliki ketentuan jika nilai 

signifikansi Kolmogorov Smirnov Test 

lebih besar dari nilai yang telah 

ditetapkan (0,05) maka data terdistribusi 

secara normal. Uji Kolmogorov Smirnov 

Test dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 
 

Tabel 4.2 One-Sample 

Kolmogorov- Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test 

DER 

 

N 18 

Normal Parametersa,b Mean ,6794 

Std. 

Deviation 

,38834 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,191 

Positive ,191 

Negative -,150 

Test Statistic ,191 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,082c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan hasil Uji Kolmogorov 

Smirnov Test, pada tabel terlihat bahwa 

nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,082 

yang berarti lebih dari 0,05. Maka data 

yang digunakan bersifat normal atau 

layak digunakan. Selanjutnya uji 

normalitas ini juga menggunakan metode 

histogram hasilnya seperti gambar 

dibawah ini : 
 



VOL 13. No 1 Tahun 2021 – ISSN – 2088 - 1312 | JURNAL GICI 38 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas : 

Histogram 

Pada grafik hasil output diatas 

terlihat bahwa variabel berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukan bahwa 

oleh gambar histogram tegak 

membentuk lonceng yang lurus 

sehingga model regresi layak 

digunakan. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas (independen). Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat nilai tolerance dan uji 

multikolinearitas VIF. Jika nilai tolerance 

maupun VIF mendekati atau berada 

disekitar angka satu, maka antar variabel 

bebas tidak terjadi multikolinearitas. 

Dikatakan tidak multikolinearitas jika nilai 

tolerance > 0,1 atau VIF < 10. Hasil uji 

Multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 ROA ,178 5,63

2 

ROE ,265 3,77

7 

NPM ,440 2,27

3 

a. Dependent Variable: DER 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas 

pada tabel, hasil perhitungan menunjukan 

bahwa semua variabel independen 

mempunyau nilai tolerance > 0,1 dan nilai 

VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi pada penelitian ini 

tidak terjadi multikolinearitas dan model 

regresi layak digunakan. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari reidual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan untuk menguji 

uji heteroskedastisitas adalah dengan 
melihat dari gambar scatterplots 

berikut : 

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas terlihat jelas  

bahwa titik-titik menyebar secara acak 

dan tidak tersebar baik di atas maupun 
dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, 

tidak berkumpul dan memenuhi satu 

tempat saja serta tidak menunjukan pola 

atau bentuk tertentu, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi 

yang digunakan. 
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4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model 

regresi ada korelasi antara kesalahan 

pegganggu pada periode t dengan 

periode t-1 (sebelumnya). Model regresi 

yang baik adalah yang terbebas dari 

autokorelasi. Alat ukur yang digunakan 

adalah test Durbin- Watson (D-W). Hasil 

uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi : 

Durbin Watson 

Model Summaryb 

 

Model Durbin-

Watson 

1 1,751a 

a. Predictors: (Constant), NPM, ROE, 

ROA 

b. Dependent Variable: DER 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

nilai DW = 1,751., berdasarkan kategori 

yang telah ada, nilai DW termasuk dalam 

range 1,65 < (1,751) < 2,35 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif berdasarkan tabel 

Durbin-Watson. Hal ini berarti tidak 

terjadi autokoelasi, sehingga model 

regresi layak  digunakan. 

 

Tabel 4.5 Run Test Hasil Uji     

Autokorelasi 

Runs Test 
 

 Unstandardiz

ed 

Residual 

Test Valuea ,01304 

Cases < Test Value 9 

Cases >= Test Value 9 

Total Cases 18 

Number of Runs 13 

Z 1,215 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,224 

a. Median 

Dari tabel hasil uji Run Test diperoleh 

nilai Z sebesar 1,215 dan probabilitas 

sebesar Asymp.Sig. (2-tailed) = 0,224. 

Karena probabilitas Z hitung lebih besar 

dari pada taraf uji penelitian (0,224 > 

0,05) maka pada analisis regresi linear 

berganda X1,X2 dan X3 terhadap Y tidak 

memiliki masalah autokorelasi. 

4.1.3. Hasil Uji Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda 

digunakan untuk meneliti faktor-faktor 

yang berpengaruh antara variabel 

independen, ROA, ROE dan NPM terhadap 

variabel dependen, DER serta mengetahui 

besar pengaruhnya. 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi   Berganda 

Coefficientsa 
 

 

 

 

 

 

Model 

 

 

Unstandardize

d 

Coefficients 

Standa

r dized 

Coeffic

i 

ents 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

Sig. 
 

B 

Std. 

Error 

 

Beta 

1 (Cons
t 

ant) 

,896 ,132  6,782 ,000 

ROA - 

12,38

3 

2,458 -1,566 -5,039 ,000 

ROE 8,939 1,472 1,545 6,073 ,000 

NPM -,715 1,918 -,074 -,373 ,715 

a. Dependent Variable: DER 

Dari tabel hasil perhitungan analisis 

regresi linier ganda di atas dapat dibentuk 

model persamaan regresi dan 

signifikansinya, sebagai berikut : 

 
 

Berdasarkan model regresi diatas dapat 

dijelaskan bahwa : 

Y = 0,896 - (12,383 X1) + (8,939 X2) - (0,715 X3) + εi 
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a. Nilai α 

Konstanta α sebesar 0,896 

signifikan karena nilai probabilitas 

hitung lebih rendah dari pada taraf 

uji penelitian (Sig t < α atau 0,000 

< 0,05). Hal ini dapat diartikan 

bahwa jika X1 , X2 dan X3 tidak 

ada atau bernilai nol (0) maka Y 

akan bernilai positif sebesar 0,896. 

b. Nilai β1 

Pengaruh parsial X1 terhadap Y 

ditunjukan oleh koefisien regresi 

X1 sebesar ß1 =       -12,383. 

Memiliki nilai probabilitas t hitung 

sebesar Sig t = 0,000. Karena   β1 

≠ 0 dan probabilitas t hitung lebih 

kecil dari pada taraf uji penelitian 

(Sig t < α atau 0,000 < 0,05). 

Signifikansi hasil pengujian 

membuktikan adanya pengaruh 

persial  

X1 terhadap Y yang bernilai 

negatif. Pengaruh negatif tersebut 

menunjukan bahwa semakin tinggi 

X1 maka semakin rendah Y. 

c. Nilai β2 

Pengaruh parsial X2 terhadap Y 

ditunjukan oleh koefisien regresi 

X2 sebesar ß2 = 8,939 . Memiliki 

nilai probabilitas t hitung sebesar 

Sig t = 0,000. Karena β2 ≠ 0 dan 

probabilitas t hitung lebih kecil dari 

pada taraf uji penelitian (Sig t < α 

atau 0,000 < 0,05). Signifikansi 

hasil pengujian membuktikan 

adanya pengaruh parsial X2 

terhadap Y yang bernilai positif. 

Pengaruh positif tersebut 

menunjukan bahwa semakin tinggi 

X2 maka semakin tinggi pula Y. 

d. Nilai β 
Pengaruh parsial X3 terhadap Y 

ditunjukan oleh koefisien regresi 

X3 sebesar ß3 =         -0,715. 

Memiliki nilai probabilitas t hitung 

sebesar Sig t = 0.715. Karena β3 ≠ 

0 dan probabilitas t hitung lebih 

besar dari pada taraf uji penelitian 

(Sig t > α atau 0,715 > 0,05), 

Signifikansi hasil pengujian 

membuktikan berarti tidak ada 

pengaruh X3 terhadap Y. 

4.1.4. Hasil Uji Hipotesis 

1. Hasil Uji F (Simultan) 

 Uji F dimaksudkan untuk 

menguji model regresi atas pengaruh 

seluruh variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen. Uji 

ini dapat dilihat pada nilai F-test. Nilai F 

pada penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05, apabila nilai 

signifikansi F < 0,05 maka memenuhi 

ketentuan goodness of fit model, 

sedangkan apabila nilai signifikansi F > 

0,05 maka model regresi tidak 

memenuhi ketentuan goodness of fit 

model. 

Hasil pengujian goodness of fit model 

menggunakan uji F dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

Tabel 4.7 Anova Hasil Uji F 

( Simultan ) 

ANOVAa 
 

 

 
Model 

Sum of 

Squares 

 

 
Df 

 

Mean 

Square 

 

 
F 

 

 
Sig. 

1 Regressi 

on 

1,949 3 ,650 14,782 ,000b 

Residual ,615 14 ,044   

Total 2,564 17    

a. Dependent Variable: DER 

b. Predictors: (Constant), NPM, ROE, ROA 

 

Berdasarkan hasil uji simultan pada 

tabel    di atas, menunjukkan bahwa 

signifikansi Fhitung sebesar 0,000 

dimana nilai tersebut lebih kecil dari 

0,05. Maka H4 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), dan 

Net Profit Margin (NPM) secara 

simultan    atau    bersama-sama    

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Debt to Equity Ratio 
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(DER) pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi 

makanan dan minuman. 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

 Pengujian koefisien determinasi (R2) 

digunakan untuk mengukur persentase 

sumbangan variabel independen yang 

diteliti terhadap naik turunnya variabel 

terikat. Koefisien determinasi berkisar 

antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R2 ≤ 

1) yang berarti bahwa bila R2 = 0 berarti 

menunjukkan tidak adanya pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat, dan bila R2 mendekati 1 

menunjukkan bahwa semakin kuatnya 

pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 

Model Summary berikut : 

 

Tabel 4.8 Model Summary Hasil 

Uji 

Model Summaryb 
 

 

 

 

 
Mode

l 

 

 

 

 
R 

 

 

 

 
R 

Square 

 

 

 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

a 

t

e 

1 ,872
a 

,760 ,70
9 

,2096
2 

a. Predictors: (Constant), NPM, ROE, ROA 

b. Dependent Variable: DER 

Koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) memiliki nilai sebesar 0,709 atau 

70,9% menunjukkan bahwa Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), 

dan Net Profit Margin (NPM) mampu 

menjelaskan variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) sebesar 70,9%, sedangkan sisanya 

sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

 

3. Hasil Uji T (Parsial) 

 Pengujian hipotesis yang dilakukan 

secara parsial bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel 

independen memengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Hasil 

perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 

4.11 berikut ini : 
 

Tabel 4.11 Model Summary 

Hasil Uji T (Parsial) 

Coefficientsa 

 

a. Dependent Variable: DER 

 

4.2. Pembahasan 

a. Pengaruh Return On Asset 

Terhadap Debt to Equity Ratio 

H1 menyatakan ROA berpengaruh 

positif signifikan terhadap DER. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh 

nilai Unstandardized Beta 

Coefficients sebesar -12,383 serta 

memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 nilai ROA yang lebih 

kecil daripada taraf signifikansi (< 

0,05), maka H1 diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial ROA berpengaruh terhadap 

DER dengan tanda koefisien 

negatif. Nilai signifikansi ROA 

yang lebih kecil dari signifikansi 

(0,00 < 0,05), menunjukkan 

bahwa variabel ROA berpengaruh 

terhadap Debt to Equity Ratio 

(DER) dengan tanda koefisien 

negatif pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI tahun 2016-

2018. Sehingga hipotesis pertama 

 

 

 

 
Model 

Unstandardize 

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

 
T 

 

 

 

 
Sig. 

 

 
B 

Std. 

Erro 

r 

 

 
Beta 

1 (Constant) ,896 ,132  6,782 ,000 

ROA -12,383 2,45 

8 

-1,566 -5,039 ,000 

ROE 8,939 1,47 

2 

1,545 6,073 ,000 

NPM -,715 1,91 

8 

-,074 -,373 ,715 
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diterima. Dapat dinyatakan bahwa 

semakin tinggi nilai ROA 

perusahaan maka kemungkinan 

perusahaan untuk melakukan 

kebijakan utang semakin rendah. 

Hal ini disebabkan karena

 perusahaan

 diasumsikan 

mengalokasikan sebagian besar 

keuntungan pada laba ditahan 

sehingga mengandalkan sumber 

dana internal dan penggunaan 

utang dalam tingkat yang rendah. 

Menurut Pecking order theory 

menyatakan bahwa ”Perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi justru tingkat utangnya 

rendah, dikarenakan perusahaan 

yang profitabilitasnya tinggi 

memiliki sumber dana internal 

yang berlimpah” 

 

b. Pengaruh Return On Equity 

Terhadap Debt to Equity Ratio 

H2 menyatakan ROE berpengaruh 

positif signifikan terhadap DER. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh 

nilai Unstandardized Beta 

Coefficients sebesar 8,939 serta 

memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 nilai ROE yang lebih 

kecil daripada taraf signifikansi (< 

0,05), maka H2 diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial ROE  berpengaruh DER 

dengan tanda koefisien       positif. 

Nilai signifikansi ROE yang lebih 

kecil dari signifikansi (0,00 < 

0,05), menunjukkan bahwa 

variabel ROE berpengaruh positif 

signifikan terhadap Debt to Equity 

Ratio (DER) pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI tahun 2016-

2018. Sehingga hipotesis kedua 

diterima. Semakin tinggi DER 

akan menunjukkan bahwa 

komposisi utang semakin besar 

dari pada komposisi modal. Utang 

yang lebih besar akan 

meningkatkan beban bunga dan 

dapat dikurangi dalam perhitungan 

pajak terhadap laba, sehingga laba 

yang akan meningkat. Jika biaya 

yang ditimbulkan oleh pinjaman 

lebih kecil daripada biaya modal 

sendiri, maka sumber dana yang 

berasal dari pinjaman atau utang 

akan lebih efektif dalam 

menghasilkan laba, demikian juga 

dengan sebaliknya. Hasil 

pengembalian dari ekuitas ini 

menunjukan produktivitasnya dari 

seluruh dana perusahaan, baik 

yang didapat dari luar perusahaan 

maupun dari dalam perusahaan. 

Semakin tinggi ROE, semakin 

baik manajemen perusahaan 

dalam menggunakan ekuitasnya 

dalam menghasilkan laba. Dan 

sebaliknya semakin kecil (rendah) 

rasio ini, semakin kurang baik 

manajemen perusahaan dalam 

menggunakn ekuitasnya untuk 

menghasilkan laba. Menurut 

(Purnamasari, 2017:41) Semakin 

tinggi ROE, semakin efisien 

sebuah perusahaan mengelola 

investasi untuk menghasilkan laba. 

Semakin tinggi DER menunjukkan 

semakin besar beban perusahaan 

terhadap pihak luar, hal ini sangat 

memungkinkan menurunkan 

kinerja perusahaan karena tingkat 

ketergantungan dengan pihak luar 

semakin tinggi. Sartono 

(2010:255), menyatakan bahwa 

semakin besar penggunaan hutang 

dalam struktur modal maka Return 

On Equity (ROE) suatu perusahaan 

semakin meningkat. 

 

c. Pengaruh Net Profit Margin 

Terhadap Debt to Equity Ratio 
H3 menyatakan NPM tidak 

berpengaruh terhadap DER. 

Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai Unstandardized 

Beta Coefficients sebesar -,715 
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serta memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,715 nilai NPM yang 

lebih besar daripada taraf 

signifikansi (0,715 > 0,05), maka 

H3 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial 

NPM tidak berpengaruh terhadap 

DER. Nilai signifikansi NPM yang 

lebih besar dari signifikansi yang 

diharapkan (0,05), menunjukkan 

bahwa variabel NPM tidak 

berpengaruh terhadap Debt to 

Equity Ratio (DER) pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI 

tahun 2016- 2018. Sehingga 

hipotesis ketiga ditolak. Hasil 

penelitian ini yang menyatakan 

bahwa net profit margin tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan 

utang. Menurut Bambang Riyanto 

(2004 : 39 ) yang menyatakan 

bahwa besar kecilnya net profit 

margin pada setiap transaksi sales 

ditentukan oleh 2 faktor, yaitu net 

sales dan laba usaha. Dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi Net Profit 

Margin (NPM) belum tentu 

perusahaan akan meningkatkan 

utang. Semakin tinggi laba bersih 

suatu perusahaan semakin tinggi 

pula laba bersih yang didapat 

perusahaan dari hasil penjualan 

bersih, hal ini menguntungkan 

perusahaan karena dapat 

menggunakan dana internal tanpa 

menggunakan utang. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengelolaan data, 

analisis data dan interprestasi hasil 

analisis mengenai pengaruh Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), 

dan Net Profit Margin (NPM) terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) dengan 

menggunakan data yang mendekati 

distribusi normal, tidak terdapat 

multikolinieritas, bebas autokorelasi dan 

tidak adanya heteroskedastisitas, maka 

dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial Return On Asset 

(ROA) terbukti berpengaruh terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) dengan 

tanda koefisien negatif. Dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi 

nilai ROA perusahaan maka 

kemungkinan perusahaan untuk 

melakukan kebijakan utang semakin 

rendah. 

2. Secara parsial Return On Equity 

(ROE) terbukti berpengaruh terhadap 

Debt to Equity Ratio (DER) dengan 

tanda koefisien positif. Dapat 

dinyatakan bahwa semakin tinggi 

nilai ROE perusahaan maka 

kemungkinan perusahaan untuk 

melakukan kebijakan utang semakin 

tinggi. 

3. Secara parsial Net Profit Margin 

(NPM) terbukti tidak berpengaruh 

terhadap Debt to Equity Ratio (DER). 

Sehingga dapat dinyakatan bahwa 

NPM tidak dapat digunakan sebagai 

acuan untuk melihat pengambilan 

keputusan tentang kebijakan utang 

perusahaan. 

4. Secara Simultan Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), dan 

Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh positif terhadap Debt to 

Equity Ratio (DER). 

 

5.2.Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil 

analisis, kesimpulan, dan keterbatasan 

yang telah dikemukakan di atas, maka 

saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan 

analisis regresi, maka terlihat 

bahwa terdapat 1 variabel yang 

memiliki pengaruh positif dan 
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signifikan yaitu Return On Equity 

(ROE) maka bagi perusahaan, 

variabel ini dapat dijadikan acuan 

untuk menentukkan peminjaman 

pada pihak luar dengan biaya 

rendah. Jika biaya yang 

ditimbulkan oleh pinjaman lebih 

kecil daripada biaya modal 

sendiri, maka sumber dana yang 

berasal dari pinjaman atau utang 

akan lebih efektif dalam 

menghasilkan laba. 

2. Bagi manajemen perusahaan 

harus mengelola keuangan dengan 

baik dan diharapkan perusahaan 

juga kedepannya mampu 

mempertahankan dan 

meningkatkan profitabilitas 

sehingga menjadi sinyal positif 

bagi investor dalam     menilai 

perusahaan. 

3. Bagi investor maupun calon 

investor yang ingin 

menginvestasikan sahamnya pada 

suatu perusahaan sebaiknya 

melihat terlebih dahulu 

bagaimana kondisi perusahaan 

yang akan dipilih yang terdapat 

dalam laporan keuangan 

perusahaan. Dan hendaknya 

menginvestasikan dana pada 

perusahaan yang mampu 

menghasilkan laba optimal 

melalui kegiatan investasi 

mereka. 
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ABSTRAK 

 

Persaingan antar perusahaan membuat perusahaan harus menyajikan laporan keuangan 

dengan baik. Laporan keuangan bertujuan memberikan bantuan kepada investor, kreditor, 

dan investor potensial untuk mengambil keputusan investasi. Para investor selalu 

memperhatikan perusahaan yang mampu untuk dipercayai dalam penanaman saham dimana 

perusahaan tersebut selalu melaporkan kinerja keuangan perusahaannya. Kinerja keuangan 

berpengaruh terhadap harga saham, jika kinerja keuangan baik maka investor akan 

menanamkan modalnya sehingga harga saham akan naik. Jenis penelitian yang digunakan 

merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan jenis data kuantitatif. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan jumlah sampel berjumlah 13 

perusahaan. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, solvabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. Kemampuan prediksi dari keempat variabel 

terhadap harga saham sebesar 18,6% sedangkan sisanya 81,4% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. 

 

ABSTRACT 
 

Competition between companies makes the company must present financial statements in a 

good. Financial statements aim to provide assistance to investors, creditors, and potential 

investors to make investment decision. Investors always give attention to companies that are 

able to be trusted in investing where the company always reports the company’s financial 

performance. Financial performance affects stock price, if financial performamnce is good 

then investors will invest their capital and that stock price will rise. The type of research 

used is associative research using quantitative data type. Sample selection is by purposive 

sampling with total sample of 13 companies. Based on the result of the t test that has been 

done, it can be known that profitability has no significant effect on stock price, solvency has 

positive and significant effect on stock price, liquidity has no significant effect on stock price, 

and company size has no significant effect on stock price. The result of the F test show that 

the profitability, solvency, liquidity, and company size variables significant effect on stock 

price. The predictive ability of the four variables to the stock price of 18,6% while the 

remaining 81,4% is influenced by other factors not included in the research.
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini dengan 

berkembangnya teknologi, segala hal 

mudah untuk diakses dan tersebar ke 

segala penjuru dunia, begitu pula dengan 

Indonesia yang memanfaatkan teknologi 

melalui siaran - siaran televisi maupun 

media sosial untuk memperlihatkan 

kepada masyarakat umum dan 

mancanegara keindahan alam Indonesia 

yang dapat dijadikan tempat untuk 

berwisata. Dengan begitu, banyak 

masyarakat mancanegara yang tertarik 

untuk berkunjung ke Indonesia dan 

tentunya Indonesia dapat memperoleh 

pertambahan devisa.  

Data Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) menunjukkan investasi 

sektor pariwisata mencapai Rp 13,7 triliun 

pada 2016 kemudian naik menjadi Rp 19,1 

triliun pada 2017, dan hingga semester I 

tahun 2018 realisasi investasi sudah 

mencapai Rp 7,9 triliun. Sementara itu 

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, 

kontribusi penanam modal asing (PMA) 

terhadap sektor pariwisata sebesar 77%, 

sedangkan kontribusi penanam modal 

dalam negeri (PMDN) sebesar 23%. 

Menurut data Badan Pusat Statistik 

dari tahun ke tahun wisatawan mengalami 

peningkatan. Tahun 2016 wisatawan 

mancanegara yang datang ke Indonesia 

mencapai 11,5 juta orang, tahun 2017 

mencapai 14 juta orang dan tahun 2018 

15,8 juta orang. Sementara itu, jumlah 

perjalanan wisatawan nusantara mencapai 

264 juta perjalanan pada tahun 2016, 270 

juta perjalanan tahun 2017, dan 303,40 

juta perjalanan tahun 2018.  

Seiring dengan perkembangan jaman, 
kebutuhan wisatawan tidak hanya jasa 

penginapan dan penyewaan kamar saja 

tetapi berkembang terhadap kualitas 

pelayanan dan fasilitas yang modern. 

Dengan semakin meningkatnya daya beli 

konsumen terhadap produk – produk yang 

terdapat pada sektor pariwisata, 

perhotelan dan restoran ini, maka omset 

yang perusahaan dapatkan tentu tidak 

sedikit. Peningkatan omset pada 

perusahaan membuat keuntungan juga 

meningkat. Adanya peningkatan 

keuntungan perusahaan dapat 

meningkatkan investor sehingga dapat 

meningkatkan harga saham. Dalam 

penelitian yang dilakukan Sianturi 

(2016:3) para investor (pemodal) selalu 

memperhatikan perusahaan yang mampu 

untuk dipercayai dalam penanaman saham 

dimana perusahaan selalu melaporkan 

kinerja keuangan perusahaannya secara 

rinci dan tepat waktu serta mampu 

bertahan dalam kondisi kritis dari 

lingkungan sekitar.  

Berdasarkan analisis kinerja 

keuangan, para pemegang saham 

cenderung menjual sahamnya jika kinerja 

keuangan perusahaan tersebut buruk. 

Sebaliknya jika kinerja keuangan 

perusahaan tersebut baik, maka pemegang 

saham akan mempertahankannya. 

Demikian juga dengan calon investor jika 

kinerja keuangan perusahaan buruk, maka 

mereka cenderung untuk tidak 

menginvestasikan modalnya, begitu juga 

sebaliknya jika kinerja keuangan 

perusahaan baik, maka para calon investor 

akan berinvestasi.. Kinerja keuangan 

dapat dijadikan indikator seberapa besar 

laba yang diperoleh perusahaan. Kinerja 

keuangan berpengaruh terhadap harga 

saham, jika kinerja keuangan baik maka 

investor akan menanamkan modalnya 

sehingga harga sahamnya akan naik. 

Harga saham dipengaruhi oleh rasio-

rasio keuangan seperti likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, rasio pasar, 

rasio aktivitas, dan rasio lainnya. Dalam 

penelitian ini, rasio yang digunakan 

adalah likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

Perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran dan pariwisata memiliki prospek 

yang baik pada trend saat ini dan menarik 

banyak investor untuk berinvestasi. Latar 

belakang diatas menujukkan hasil 

penelitian mengenai rasio keuangan 

terhadap harga saham. Penulis tertarik 
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untuk melakukan penelitian ini karena 

hasil yang selalu tidak konsisten. Hal 

tersebut mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian rasio keuangan yang 

mempengaruhi harga saham. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka penulis mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, 

Likuiditas dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Harga Saham (Studi Pada 

Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran 

dan Pariwisata yang  Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 

2018)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan diatas, masalah – masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini dirumuskan 

dalam beberapa pertanyaan sebagai 

berikut. 

1. Apakah secara parsial profitabilitas 

berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran dan pariwisata yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 

2018? 

2. Apakah secara parsial solvabilitas 

berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran dan pariwisata yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 

2018? 

3. Apakah secara parsial likuiditas 

berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran dan pariwisata yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 

2018? 

4. Apakah secara parsial ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan jasa sub 

sektor hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018? 

5. Apakah secara simultan profitabilitas, 

solvabilitas, likuiditas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan jasa sub 

sektor hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis 

mempunyai beberapa tujuan berdasarkan 

rumusan masalah yang telah disampaikan 

diatas, antara lain. 

1. Untuk mengetahui secara parsial 

pengaruh profitabilitas terhadap 

harga saham pada perusahaan jasa sub 

sektor hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

2. Untuk mengetahui secara parsial 

pengaruh solvabilitas terhadap harga 

saham pada perusahaan jasa sub 

sektor hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

3. Untuk mengetahui secara parsial 

pengaruh likuiditas terhadap harga 

saham pada perusahaan jasa sub 

sektor hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

4. Untuk mengetahui secara parsial 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

harga saham pada perusahaan jasa sub 

sektor hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

5. Untuk mengetahui secara simultan 

pengaruh profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas dan ukuran perusahaan 

terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran dan pariwisata yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 

2018. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Signaling Theory 

 Signaling theory adalah teori yang 

membahas tentang naik turunnya harga 

dipasar, sehingga akan memberi pengaruh 

pada keputusan investor (Fahmi, 
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2014:295). Menurut Fauziah (2017:11) 

teori sinyal (signaling theory) merupakan 

salah satu teori pilar dalam memahami 

manajemen keuangan. Secara umum, 

sinyal diartikan sebagai isyarat yang 

dilakukan oleh perusahaan kepada 

investor. Sinyal yang disampaikan melalui 

aksi korporasi dapat berupa sinyal positif 

dan sinyal negatif. Sinyal ini akan 

membawa para investor untuk melakukan 

investasi melalui pembelian saham 

perusahaan. Semain banyak investor yang 

melakukan investasi pada perusahaan, 

akan mendorong terjadinya peningkatan 

volume transaksi perdagangan saham 

perusahaan tersebut. Kondisi ini akan 

berdampak pada peningkatan harga pasar 

saham perusahaan atau peningkatan nilai 

perusahaan. 

  

2.1.2 Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah rasio untuk 

mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditujukan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi. Semakin 

baik rasio profitabilitas maka semakin 

baik menggambarkan kemampuan 

tingginya perolehan keuntungan 

perusahaan (Fahmi, 2014:80).  

 Rasio profitabilitas kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Rasio ini menunjukkan pengaruh 

gabungan dari likuiditas, pengelolaan aset, 

dan pengelolaan utang terhadap hasil-hasil 

operasi (Sianturi 2016:17). Menurut 

Munawir (2014:33) profitabilitas suatu 

perusahaan diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan 

menggunakan asetnya secara produktif, 

dengan demikian profitabilitas suatu 

perusahaan dapat diketahui dengan 

membandingkan antara laba yang 

diperoleh dalam suatu periode dengan 

jumlah aset atau jumlah modal perusahaan 

tersebut. 

  

 
 

2.1.3 Solvabilitas 

 Solvabilitas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar utang jangka 

panjang. Rasio ini mengukur seberapa 

besar perusahaan dibiayai oleh utang 

(Arifin dan Silviana, 2016:3). Penggunaan 

utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena 

perusahaan akan masuk ke dalam kategori 

extreme leverage (utang ekstrim), yaitu 

perusahaan terjebak dalam tingkat utang 

yang tinggi dan sulit untuk melepaskan 

beban utang tersebut. Karena itu 

sebaiknya perusahaan harus 

menyeimbangkan berapa utang yang 

layak diambil dan dari mana sumber - 

sumber yang dapat dipakai untuk 

membayar utang (Fahmi, 2014:72). 

 

2.1.4 Likuiditas 

 Menurut Fahmi (2014: 65) likuiditas 

adalah kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

secara tepat waktu atau disebut juga 

dengan short term liquidity. Menurut 

Arifin dan Silviana (2016:3) perusahaan 

yang likuid akan dengan mudah 

memenuhi kewajiban tersebut. Jika 

perusahaan likuid maka kinerja 

perusahaan dinilai baik oleh investor. 

Seiring dengan naiknya penilaian kinerja 

perusahaan di mata investor maka harga 

saham pun akan ikut naik. Tingkat 

likuiditas suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi investor dalam mengambil 

keputusan untuk menanamkan modalnya, 

investor lebih percaya untuk menanamkan 

modal pada perusahaan yang likuid 

dibandingkan yang kurang atau tidak 

likuid. Suatu perusahaan dikatakan likuid 

apabila perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan untuk membayar utang 

jangka pendeknya dengan baik. Kaitannya 

dengan harga saham adalah jika likuiditas 

meningkat maka harga saham cenderung 

naik karena investor menganggap bahwa 

perusahaan dapat dikatakan likuid. 
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2.1.5 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah ukuran 

yang mengklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan melalui aset yang dimiliki, 

penjualan, atau kapitalisasi pasar. 

Semakin besar ukuran perusahaan yang 

dapat dilihat dari total aset maka harga 

saham perusahaan akan semakin tinggi, 

sedangkan jika ukuran perusahaan 

semakin kecil maka harga saham 

perusahaan akan semakin rendah (Arifin 

dan Silviana, 2016:4). 

 Nilai aset menunjukkan kekayaan 

yang dimiliki perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Nilai penjualan menunjukkan perputaran 

uang yang dapat dihasilkan perusahaan. 

Nilai kapitalisasi pasar menunjukkan 

seberapa besar perusahaan dikenal oleh 

masyarakat. Ukuran Perusahaan dapat 

terlihat dari seberapa besar atau kecil 

usaha yang dilakukan perusahaan. 

Perusahaan dengan skala besar dan 

pertumbuhan yang positif memberikan 

tanda bahwa semakin kecil kemungkinan 

perusahaan akan bangkrut dan dianggap 

mampu mempertahankan kelangsungan 

usahanya (Adhityan, 2017:42).  

 

2.1.6 Harga Saham 

 Saham merupakan surat berharga 

yang menunjukkan kepemilikan 

seseorang atau badan terhadap suatu 

perusahan dan dikeluarkan dalam rangka 

menambah modal disetor perusahaan 

tersebut (Fahmi, 2014:323). 

 Harga saham merupakan harga yang 

dibentuk dari interaksi para penjual dan 

pembeli saham yang dilatar belakangi oleh 

harapan terhadap profit perusahaan. 

Dalam aktivitas di pasar modal, harga 

saham merupakan faktor yang sangat 

penting dan harus diperhatikan oleh 

investor dalam melaksanakan investasi, 

karena harga saham menunjukkan nilai 

suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 

harga saham semakin tinggi pula nilai 

perusahaan tersebut dan juga sebaliknya. 

Harga saham di bursa ditentukan oleh 

kekuatan pasar, yang berarti harga saham 

tergantung dari kekuatan permintaan dan 

penawaran. Kondisi permintaan atau 

penawaran atas saham yang fluktuatif tiap 

harinya akan membawa pola harga saham 

yang fluktuatif juga. Pada kondisi dimana 

permintaan saham lebih besar, maka harga 

saham akan cenderung naik, sedangkan 

pada kondisi dimana penawaran saham 

lebih banyak maka harga saham akan 

menurun (Susilawati dalam Sianturi, 

2016:11). 

Menurut Umam dan Sutanto 

(2017:180) harga saham dipasar modal 

sangat ditentukan oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran. Semakin 

banyak investor yang membeli saham, 

semakin tinggi harga saham tersebut. 

Harga saham didalam perdagangan dan 

investasi adalah harga yang mengacu pada 

harga saham terkini dalam perdagangan 

saham. Oleh karena itu, sebelum 

mengambil keputsan untuk menjual atau 

membeli saham, investor berkepentingan 

untuk menilai harga saham untuk 

menentukan tingkat keuntungan yang 

diharapkan.  

 

2.2 Kerangka Konseptual 

 Kerangka pemikiran merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting (Sekaran dalam Sugiyono, 

2016:60). Berikut adalah kerangka 

pemikiran yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

Sumber: Penulis (2020) 

H1 - Parsial 

H2 - Parsial 

H3 - Parsial 

H4 - Parsial 

H5 - Simultan 

 

 

 

Profitabilitas 

Solvabilitas 

 

 

Harga  

Saham 

(Y) 

Likuiditas (X3) 

Ukuran 

Perusahaan (X4) 
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2.3 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Berdasarkan rumusan 

masalah, penjelasan dan teori yang ada, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis 1 

H1: Profitabilitas secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sub sektor 

hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

2. Hipotesis 2 

H2: Solvabilitas secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sub sektor 

hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

3. Hipotesis 3 

H3: Likuiditas secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sub sektor 

hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

4. Hipotesis 4 

H4: Ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sub sektor 

hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

5. Hipotesis 5 

H5: Profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas, dan ukuran perusahaan 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sub sektor 

hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 – 2018. 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan 

jasa sub sektor hotel, restoran dan 

pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2018. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah asosiatif, yaitu 

jenis penelitian untuk mengetahui 

pengaruh atau hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Hal tersebut sesuai 

dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas, dan ukuran perusahaan 

terhadap harga saham. 

 

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, 2016:80). 

Sedangkan menurut Sanusi (2016:87) 

populasi adalah seluruh kumpulan elemen 

yang menunjukan ciri – ciri tertentu yang 

dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi populasi adalah perusahaan jasa 

sub sektor hotel, restoran dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2016 sampai dengan tahun 

2018. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 30 perusahaan. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut (Sugiyono, 2016:81). Penelitian 

ini menggunakan metode penarikan 

sampel non probability, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2016:84). 

Dalam penelitian ini, penulis 
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menggunakan teknik purposive sampling 

atau disebut pula judgement sampling 

artinya cara pengambilan sampel yang 

didasarkan pada pertimbangan – 

pertimbangan tertentu (Sanusi, 2016:95). 

 Adapun ketentuan dan kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini sesuai 

dengan teknik purposive sampling yang 

telah ditentukan sebelumnya, antara lain: 

1. Perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran dan pariwisata yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2016 – 2018. 

2. Perusahaan yang sahamnya aktif 

diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia pada periode tahun 2016 – 

2018. 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan berturut – turut tahun 2016 – 

2018. 

4. Perusahaan menggunakan mata uang 

rupiah dalam laporan keuangannya. 

5. Perusahaan harus memiliki laba positif. 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis adalah dengan cara dokumentasi, 

yaitu penulis melakukan pengumpulan 

data sekunder yang dipublikasikan oleh 

Bursa Efek Indonesia. Untuk 

mendapatkan data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis 

mengakses data dari situs www.idx.co.id. 

Data yang dikumpulkan adalah data 

berupa ringkasan laporan keuangan 

tahunan sektor restoran, hotel dan 

pariwisata pada periode 2016 – 2018. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data mengenai profitabilitas, 

solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan 

dan harga saham. Selain itu, penulis juga 

melakukan studi pustaka yaitu mengambil 

data-data penelitian terdahulu, jurnal – 

jurnal, maupun buku – buku yang 

berkaitan dengan topik yang dijadikan 

penulis untuk data tambahan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

proposal. Maka teknik analisis data 

menggunakan metode statistik yang 

menguji hipotesis hubungan antar dua 

variabel (Sugiyono, 2016:243). 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 

regresi dibawah ini. 

 

 

 

Keterangan: 

Y   : Harga Saham 

X1   : Profitabilitas 

X2   : Solvabilitas 

X3   : Likuiditas 

X4   : Ukuran 

Perusahaan 

α   : Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien Regresi 

Ԑ   : Error 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian secara terperinci 

penulis sampaikan di bawah ini meliputi 

analisis statisik deskriptif, uji asumsi 

klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, 

dan uji autokorelasi, analisis regresi 

berganda serta uji hipotesis yang meliputi 
uji F (simultan), uji t (parsial) dan 

koefisien determinasi (R2). 

 

4.1.1  Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + Ԑ 
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data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2016:147).  

 

Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

ROE 39 0,00 0,16 0,0696 0,04848 

DAR 39 0,15 0,66 0,3915 0,12981 

CR 39 0,55 6,87 1,7831 1,30055 

SIZE 39 10,83 13,24 12,1638 0,63732 

Harga 

Saham 

39 
50,00 7400,00 1389,6523 1935,97569 

Valid N 

(listwise) 

39 
    

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (data 

diolah) 

 

1. Profitabilitas (Return On 

Equity/ROE) 

Profitabilitas memiliki nilai rata-

rata (mean) 0,0696 dengan standar 

deviasi 0,04848. Adapun nilai 

minimumnya sebesar 0,00 dicapai 

oleh PT. Hotel Sahid Jaya 

International Tbk pada tahun 2016 

serta nilai maksimumnya sebesar 0,16 

dicapai oleh PT. MNC Land Tbk pada 

tahun 2016. 

2. Solvabilitas (Debt To Asset 

Ratio/DAR) 

Solvabilitas memiliki nilai rata-

rata (mean) 0,3915 dengan standar 

deviasi 0,12981. Adapun nilai 

minimumnya sebesar 0,15 dicapai 

oleh PT. Pembangunan Graha Lestari 

Indah Tbk pada tahun 2016 serta nilai 

maksimumnya sebesar 0,66 dicapai 

oleh PT. Island Concepts Indonesia 

Tbk pada tahun 2016. 

3. Likuiditas (Current Ratio/CR) 

Likuiditas memiliki nilai rata-rata 

(mean) 1,7831 dengan standar deviasi 

1,30055. Adapun nilai minimumnya 

sebesar 0,55 dicapai oleh PT. Mas 

Murni Indonesia Tbk pada tahun 2017 

serta nilai maksimumnya sebesar 6,87 

dicapai oleh PT. MNC Land Tbk pada 

tahun 2017. 

4. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan memiliki nilai 

rata-rata (mean) 12,1638 dengan 

standar deviasi 0,63732. Adapun nilai 

minimumnya sebesar 10,83 dicapai 

oleh PT. Pembangunan Graha Lestari 

Indah Tbk pada tahun 2016 serta nilai 

maksimumnya sebesar 13,24 dicapai 

oleh PT. MNC Land Tbk pada tahun 

2018. 

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, 

dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, menggunakan 2 

cara yaitu menggunakan histogram dan uji 

one sample Kormogolov Smirnov. Uji one 

sample Kormogolov Smirnov dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas One 

Sample Kormogolov Smirnov 

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

 Berdasarkan hasil uji normalitas 

menggunakan uji one sample Kormogolov 

Smirnov, pada tabel diatas terlihat bahwa 

nilai Asymp Sig. (2-tailed) nya adalah 

sebesar 0,086 yang berarti lebih besar dari 

0,05, maka nilai residual tersebut 

berdistribusi normal. Selanjutnya uji 

normalitas dalam penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan histogram, 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 39 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0,0000000 

Std. 

Deviation 

0,49947083 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute 0,132 

Positive 0,132 

Negative -0,126 

Test Statistic 0,132 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,086c 

a. Test distribution is Normal. 
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hasilnya seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

Dengan Histogram 

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

Pada grafik histogram di atas terlihat 

bahwa variabel profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas, dan ukuran perusahaan 

terhadap harga saham berdistribusi secara 

normal. Hal ini ditunjukkan oleh gambar 

histogram membentuk lonceng atau 

gunung dan tidak miring ke kanan maupun 

ke kiri sehingga model regresi layak untuk 

digunakan. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah uji heteroskedastisitas 

dengan melihat gambar scatterplots. 

Berikut adalah hasil uji 

heteroskedastisitas menggunakan gambar 

scatterplots. 

Gambar 4.2. Hasil Uji 

Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

 Berdasarkan gambar diatas, hasil uji 

memperlihatkan bahwa titik-titik meyebar 

dengan pola tidak jelas (tidak teratur) di 

atas dan di bawah angka 0 dan 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 Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel 

bebas (independen).  

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat 

diketahui bahwa VIF dari profitabilitas 

adalah sebesar 1,096 dengan nilai 

toleransi sebesar 0,912, VIF dari 

solvabilitas adalah sebesar 1,244 dengan 

nilai toleransi sebesar 0,804,  VIF dari 

likuiditas adalah sebesar 1,165 dengan 

nilai toleransi sebesar 0,858, VIF dari 

ukuran perusahaan adalah sebesar 1,105 

dengan nilai toleransi sebesar 0,905. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa semua 

variabel bebas mempunyai nilai toleransi 

> 0,1 dan nilai VIF < dari 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keempat 

variabel pada penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas dan model regresi layak 

digunakan. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah terbebas dari autokorelasi. 

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan 

dengan Uji Durbin Watson. Pengambilan 

keputusan pada uji Durbin Watson 

menurut Sunyoto dalam Fazanah 

(2019:55) adalah sebagai berikut: 

a. Angka DW di bawah -2 berarti ada 

autokorelasi positif. 

b. Angka DW diantara -2 sampai +2 

berarti tidak ada autokorelasi. 

Variabel 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Hasil Simpulan Hasil Simpulan 

    

ROE 0,912 >0,1 1,096 <10 

DAR 0,804 >0,1 1,244 <10 

CR 0,858 >0,1 1,165 <10 

SIZE 0,905 >0,1 1,105 <10 
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c. Angka DW di atas +2 berarti ada 

autokorelasi negatif. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,521a 0,271 0,186 0,52803 0,688 

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

 Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin 

Watson (DW) berada diantara -2 sampai 

+2 yaitu sebesar 0,688 maka dapat 

disimpulkan hipotesis diterima yang 

menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif. Hal ini berarti tidak 

terjadi autokorelasi, sehingga model 

regresi layak untuk digunakan. 

 

4.1.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara satu variabel terikat 

dengan dua atau lebih variabel bebas. 

 

Tabel 4.5. Hasil Uji Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Stand

ardize

d 

Coeffi

cients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Consta

nt) 
-1,067 4,237  -0,252 

0,803 

ROE -0,114 0,160 -0,109 -0,709 0,483 

DAR 2,048 0,608 0,550 3,369 0,002 

CR 0,014 0,361 0,006 0,038 0,970 

SIZE 4,238 3,916 0,167 1,082 0,287 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

 Hasil pengujian analisis regresi 

berganda dapat dijelaskan melalui 

persamaan berikut: 

Y = –1,067 – 0,114X1 + 2,048X2 + 

0,014X3+ 4,238X4 + Ԑ 

Berdasarkan model regresi di atas dapat 

dijelaskan bahwa: 

a. Konstanta –1,067 artinya apabila 

profitabilitas (ROE), solvabilitas 

(DAR), likuiditas (CR), dan ukuran 

perusahaan (SIZE) keuntungan 

nilainya 0, maka harga saham 

nilainya sebesar –1,067. 

b. Koefisien regresi variabel 

profitabilitas (ROE) sebesar –0,114 

artinya apabila profitabilitas (ROE) 

mengalami kenaikan satu satuan, 

maka harga saham akan mengalami 

penurunan sebesar –0,114 satuan 

dengan asumsi variabel independen 

lainnya bernilai tetap. 

c. Koefisien regresi variabel solvabilitas 

(DAR) sebesar 2,048 artinya apabila 

solvabilitas (DAR) mengalami 

kenaikan satu satuan, maka harga 

saham akan mengalami peningkatan 

sebesar 2,048 satuan dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai 

tetap. 

d. Koefisien regresi variabel likuiditas 

(CR) sebesar 0,014 artinya apabila 

likuiditas (CR) mengalami kenaikan 

satu satuan, maka harga saham akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,014 

satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

e. Koefisien regresi variabel ukuran 

perusahaan (SIZE) sebesar 4,238 

artinya apabila ukuran perusahaan 

(SIZE) mengalami kenaikan satu 

satuan, maka harga saham akan 

mengalami kenaikan sebesar 4,238 

satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

 

4.1.4 Uji Hipotesis 

1. Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh secara bersama-

sama atau simultan variabel independen 

dengan variabel dependen. Nilai F pada 

penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05, apabila nilai signifikansi 

F > 0,05 maka semua variabel independen 

secara simultan tidak mempengaruhi 

variabel dependen, sedangkan apabila 

nilai signifikansi F < 0,05 maka semua 

variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Hasil 

uji F dapat dilihat dalam tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.6. Hasil Uji F (Simultan) 
ANOVAa 
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Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 3,531 4 0,883 3,166 0,026b 

Residual 9,480 34 0,279   

Total 13,011 38    

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

 Berdasarkan tabel diatas, diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 3,166 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,026. Oleh karena 

nilai Fhitung sebesar 3,166 lebih besar dari 

nilai Ftabel sebesar 2,65 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,026 yang berarti di 

bawah 0,05 atau 5%, artinya H5 diterima, 

maka secara simultan variabel 

profitabilitas (ROE), solvabilitas (DAR), 

likuiditas (CR), dan ukuran perusahaan 

(SIZE) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

 

2. Uji t (Parsial) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel 

independen mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Hasil 

perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji t (Parsial) 

Model t Sig. Simpulan 

ROE -0,709 0,483 Tidak Berpengaruh 

DAR 3,369 0,002 Berpengaruh Signifikan 

CR 0,038 0,970 Tidak Berpengaruh 

SIZE 1,082 0,287 Tidak Berpengaruh 

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat di ketahui: 

a. Pengaruh Profitabilitas (ROE) 

Terhadap Harga Saham 

Hasil pengujian variabel 

profitabilitas (ROE) hipotesis 1 

diperoleh nilai thitung sebesar -0,709 

lebih kecil dari ttabel 1,68957 dengan 

tingkat signifikasi 0,483 lebih besar 

dari taraf signifikan 0,05. Maka H1 

ditolak, sehingga variabel 

profitabilitas (ROE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

b. Pengaruh Solvabilitas (DAR) 

Terhadap Harga Saham 

Hasil pengujian variabel 

solvabilitas (DAR) hipotesis 2 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,369 

lebih besar dari ttabel 1,68957 dengan 

tingkat signifikasi 0,002 lebih kecil 

dari taraf signifikan 0,05. Maka H2 

diterima, sehingga variabel 

solvabilitas (DAR) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga 

saham. 

c. Pengaruh Likuiditas (CR) Terhadap 

Harga Saham 

Hasil pengujian variabel likuiditas 

(CR) hipotesis 3 diperoleh nilai thitung 

sebesar 0,038 lebih kecil dari ttabel 

1,68957 dengan tingkat signifikasi 

0,970 lebih besar dari taraf signifikan 

0,05. Maka H3 ditolak, sehingga 

variabel likuiditas (CR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Terhadap Harga Saham 

Hasil pengujian variabel ukuran 

perusahaan (SIZE) hipotesis 4 

diperoleh diperoleh nilai thitung sebesar 

1,082 lebih kecil dari ttabel 1,68957 

dengan tingkat signifikasi 0,287 lebih 

besar dari taraf signifikan 0,05. Maka 

H4 ditolak, sehingga variabel ukuran 

perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pada tabel 4.10. pengujian koefisien 

determinasi (R2) digunakan untuk 

mengukur presentase sumbangan variabel 

bebas yang diteliti terhadap naik turunnya 

variabel terikat. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien  

Determinasi (R2) 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,521a 0,271 0,186 0,52803 0,688 

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data 

diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, koefisien 

determinasi dapat dilihat dari nilai R2 

(Adjusted R Square) adalah 0,186 

(18,6%). Artinya bahwa persentase 

sumbangan pengaruh independen 

profitabilitas (ROE), solvabilitas (DAR), 
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likuiditas (CR), dan ukuran perusahaan 

(SIZE) terhadap variabel dependen harga 

saham sebesar 18,6%. Sedangkan sisanya 

(100% - 18,6% = 81,4%) dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji yang telah 

dilakukan, dari 4 variabel independen 

yang digunakan terdapat 1 variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham dan terdapat 3 variabel yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Variabel yang berpengaruh 

signifikan yaitu variabel solvabilitas 

(DAR). Sedangkan variabel yang tidak 

berpengaruh signifikan yaitu profitabilitas 

(ROE), likuiditas (CR) dan ukuran 

perusahaan (SIZE). 

4.2.1 Pengaruh Variabel Profitabilitas 

(ROE) Terhadap Harga Saham 

Hipotesis pertama yang diajukan 

menyatakan bahwa profitabilitas (ROE) 

berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas (ROE) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Hal ini terjadi karena 

profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROE hanya menggambarkan besarnya 

pengembalian atas investasi yang 

dilakukan pemegang saham biasa, namun 

tidak menggambarkan prospek 

perusahaan sehingga pasar tidak terlalu 

merespon dengan besar kecilnya ROE 

sebagai pertimbangan investasi yang  akan 

dilakukan investor.  

 

4.2.2 Pengaruh Variabel Solvabilitas 

(DAR) Terhadap Harga Saham 

Hipotesis kedua yang diajukan 

menyatakan bahwa solvabilitas (DAR) 

berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian 

mmenunjukkan bahwa solvabilitas (DAR) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Hasil analisis 

regresi menunjukan adanya pengaruh 

positif signifikan antara solvabilitas yang 

diproksikan dengan  DAR terhadap harga 

saham, hal ini disebabkan karena ketika 

rata-rata DAR mengalami peningkatan 

diikuti dengan kenaikan harga saham 

seperti disajikan dalam tabel 4.7. Selain 

itu ketika aktivitas perusahaan semakin 

tinggi dapat disinyalir bahwa produknya 

mampu menembus pasar yang ditargetkan 

dan akan mendatangkan tingkat 

keuntungan yang tinggi. Hal ini terjadi 

karena perusahaan jasa dibidang hotel, 

restoran dan pariwisata merupakan produk 

yang sedang berkembang saat ini, 

sehingga disinyalir target penjualan dapat 

tercapai. Jadi, meskipun DAR tinggi, 

tetapi laba yang mengalir kepada investor 

tetap tinggi yang menyebabkan harga 

saham juga tinggi. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Ircham et al. (2014) yang menyatakan 

bahwa rasio solvabilitas yang diproksikan 

dengan DAR berpengaruh positif terhadap 

harga saham. 

 

4.2.3 Pengaruh Variabel Likuiditas 

(CR) Terhadap Harga Saham 

Hipotesis ketiga yang diajukan 

menyatakan bahwa likuiditas (CR) 

berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian 

mmenunjukkan bahwa likuiditas (CR) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Tingkat likuiditas yang 

diproksikan dengan CR bernilai rendah 

akan berakibat pada menurunnya harga 

pasar saham perusahaan bersangkutan, 

namun CR terlalu tinggi belum tentu baik 

karena pada kondisi tertentu hal tersebut 

menunjukan banyak dana perusahaan 

yang mengganggur (aktivitas sedikit) 

yang pada akhirnya dapat mengurangi 

kemampuan laba perusahaan. Selain itu, 

kelemahan CR dapat mendorong 

perusahaan untuk membuat langkah-

langkah tertentu agar laporan posisi 

keuangan tampak baik, sehingga 

menghasilkan nilai CR yang baik. 

Menurut penulis, investor mungkin saja 

berhati-hati dalam memilih rasio apa saja 

yang akan menjadi pertimbangan 
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sehingga ada kemungkinan investor tidak 

memasukkan CR dalam pertimbangannya. 

Bila demikian, maka CR tidak akan 

berpengaruh terhadap keputusannya dan 

tidak akan mempengaruhi harga saham. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wahnida (2017) yang 

menyatakan bahwa CR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

 

4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan 

(SIZE) Terhadap Harga Saham 

Hipotesis keempat yang diajukan 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

(SIZE) berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Tidak adanya pengaruh 

signifikan mengindikasikan bahwa tinggi 

rendahnya ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Oleh 

karena itu, investor kurang 

memperhitungkan ukuran perusahaan 

dalam memutuskan pembelian saham. 

Karena pertumbuhan suatu perusahaan 

bukan hanya dilihat dari besar kecilnya 

ukuran perusahaan. Besarnya suatu aset 

yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak 

dikelola dengan baik untuk kegiatan 

operasi perusahaan maka tidak akan dapat 

menghasilkan laba yang besar. Laba yang 

tidak maksimal akan membuat harga 

saham menurun. Besar kecilnya suatu aset 

yang dimiliki suatu perusahaan tidak akan 

dapat memprediksi besarnya laba yang 

akan didapat oleh suatu perusahaan dan 

return yang didapat oleh investor. Hal ini 

menyebabkan ketidak tertarikan investor 

dalam melihat besar kecilnya aset yang 

dimiliki perusahaan akan membuat suatu 

keputusan untuk investasi.  

Adapun variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap harga 

saham dapat dilihat pada pada tabel 4.8. 

Pada tabel tersebut memperlihatkan 

bahwa variabel independen yang 

mempunyai nilai Unstandardized 

Coefficients Beta paling besar adalah 

variabel solvabilitas yang diproksikan 

dengan debt to asset ratio yaitu sebesar 

2,048. Maka dari itu variabel solvabilitas 

merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sub sektor hotel, restoran 

dan pariwisata yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dengan melalui tahap 

pengumpulan data, pengelolaan data, 

analisis data dan interprestasi hasil 

analisis, penelitian ini mendapatkan 

analisis data yang mendekati distribusi 

normal, tidak terdapat heteroskedastisitas, 

tidak ada multikolinearitas, dan bebas dari 

autokorelasi, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel profitabilitas 

yang diproksikan dengan ROE tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan jasa sub 

sektor hotel, restoran, dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2018. 

2. Secara parsial variabel solvabilitas 

yang diproksikan dengan DAR 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran, dan pariwisata yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018. 

3. Secara parsial variabel likuiditas yang 

diproksikan dengan CR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan jasa sub 

sektor hotel, restoran, dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2018.  

4. Secara parsial variabel ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan 

SIZE tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran, dan pariwisata yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018.  

5. Secara simultan variabel 

profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sub sektor hotel, 

restoran, dan pariwisata yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018. 

 

5.2 Saran 

Dalam mempertimbangkan hasil 

analisis, simpulan, dan keterbatasan yang 

telah disampaikan diatas, maka saran yang 

dapat diberikan untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, agar lebih 

memperhatikan dan meningkatkan 

kinerja keuangan sehingga dapat 

menarik investor untuk menanamkan 

modalnya dan meningkatkan 

kepercayaan investor kepada 

perusahaan dalam berinvestasi. Selain 

itu, berdasarkan hasil penelitian 

terdapat 1 variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, 

yaitu solvabilitas. Maka variabel ini, 

dapat dijadikan acuan untuk 

menentukan strategi perusahaan 

dalam meningkatkan harga saham.  

2. Bagi manajemen perusahaan harus 

tetap menjaga dan mempertahankan 

laporan keuangan yang sehat, serta 

mampu meningkatkan nilai 

solvabilitas yang berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Selain itu, 

manajemen perusahaan harus 

memperhatikan keadaan variabel 

lainnya seperti profitabilitas, 

likuiditas dan ukuran perusahaan 

meskipun belum bisa dijadikan acuan. 

3. Bagi investor maupun calon investor, 

sebelum membuat keputusan 

berinvestasi sebaiknya melihat 

terlebih dahulu kondisi perusahaan. 

Hal yang dapat dilakukan adalah 

memperhatikan setiap perusahaan 

yang menyajikan laporan keuangan 

dengan mempertimbangkan analisis 

rasio keuangannya, sehingga dapat 

memprediksi hasil yang akan 

diperolehnya. Berdasarkan penelitian 

ini, bagi investor yang akan 

melakukan investasi pada suatu 

perusahaan dapat mempertimbangkan 

variabel solvabilitas yang diproksikan 

dengan debt to asset ratio sebagai 

acuan dalam pengambilan keputusan 

investasi dan untuk mendapatkan 

keuntungan yang diharapkan. 
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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan 

PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bina Rahmah. Apakah 

pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah 

telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102. Apakah terdapat kendala dalam 

menjalankan pembiayaan murabahah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data, dan penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, dimana dengan metode ini penulis mencoba memperoleh 

gambaran dari keadaan yang sesungguhnya. Kemudian peulis membandingkan antara 

praktek yang ada di PT BPRS Bina Rahmah dengan teori studi kepustakaan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang 

pembiayaan murabahah, dan metode pangakuan pendapatan yang dipakai oleh PT BPRS 

Bina Rahmah yaitu metode proporsional, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.  

 

 

ABSTRACT 
 

 

This research aims to analyse the implementation of Sharia accounting based on PSAK 102 

about financing Murabahah at PT. BPRS Bina Rahmah. Whether the recognition and 

measurement, presentation, and disclosure of transactions of Murabahah financing have 

been prepared and presented in accordance with PSAK 102. Is there any obstacle in 

carrying out murabahah financing. The files used in this study are secondary files, files 

collection techniques with interviews as well as files analysis, and this research is a 

qualitative descriptive, which by this method the author tries to gain an overview of the real 

state. Then writes compare between the practice in PT BPRS Bina Rahmah with the theory 

of literature study. The results of this study showed that the implementation of the 

Murabahah financing at people's Sharia financing Bank Bina Rahmah has been prepared 

and presented in accordance with PSAK 102 about financing Murabahah, and the method 

of income that is used by PT BPRS Bina Rahmah Proportional method, it is in accordance 

with PSAK 102. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Salah satu faktor penting dalam 

pembanguan suatu negara adalah adanya 

dukungan dari sistem keuangan yang sehat 

dan stabil, demikian pula dengan negara 

Indonesia. Sistem keuangan negara 

Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, 

yakni sistem moneter, sistem perbankan, 

dan sistem lembaga keuangan bukan bank.  

Akuntansi syariah yang lahir dari 

nilai-nilai dan ajaran syariah islam 

menunjukkan adanya peningkatan 

religiusitas masyarakat islam dan semakin 

banyaknya entitas ekonomi yang 

menjalankan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah. Aktivitas tersebut 

merupakan sebuah fenomena 

perkembangan akuntansi sebagai ideologi 

masyarakat islam dalam menerapkan 

ekonomi islam pada kehidupan sosial 

ekonominya.  

Akuntansi syariah merupakan bidang 

baru dalam kajian akuntansi yang 

memiliki karakteristik unik dan berbeda 

dengan akuntansi konvensional, karena 

mengandung nilai - nilai kebenaran 

berlandasan syariat islam.  

Seiring dengan perkembangan 

lembaga-lembaga keuangan syariah, maka 

berkembang pula wacana Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 

Hal ini terkait karena keberadaan suatu 

lembaga atau perusahaan, tidak akan 

terlepas dari proses pencatatan akuntansi. 

Setiap lembaga atau perusahaan 

berkewajiban melakukan pencatatan atas 

aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi 

dalam perusahaan yang selanjutnya 
menyajikan konsep yang mendasari 

penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan bagi penggunanya.  

Fungsi bank syariah antara lain 

menghimpun dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat, dimana penyaluran 

dana ini terdiri dari berbagai bentuk 

produk bank syariah di antaranya adalah 

produk pendanaan, produk pembiayaan, 

produk jasa perbankan, dan produk social. 

Dalam melaksanakan kegiatan 

penghimpunan dana, bank syariah 

menerima simpanan dari masyarakat. 

Sedangkan dalam kegiatan penyaluran 

dana, bank syariah memberikan jasa 

dalam bentuk pembiayaan dan investasi.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pengakuan dan 

pengukuran transaksi murabahah 

berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS 

Bina Rahmah?  

2. Bagaimanakah penyajian transaksi 

murabahah berdasarkan PSAK 102 di 

PT. BPRS Bina Rahmah?  

3. Bagaimanakah pengungkapan 

transaksi murabahah berdasarkan 

PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah?  
 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di 

atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini:  

1.  Untuk menganalisis pengakuan dan 

pengukuran transaksi murabahah 

berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS 

Bina Rahmah.  

2.  Untuk menganalisis penyajian 

transaksi murabahah berdasarkan 

PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah.  

3.  Untuk menganalisis pengungkapan 

transaksi murabahah berdasarkan 

PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah.  

4.  Untuk menganalisis pengukuran 

transaksi murabahah berdasarkan 

PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah.  

 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Landasan Teori  

2.1.1. Akuntansi Syariah 

1. Karakteristik Akuntansi Syariah  

Menurut Muhamad (2008:81) 

Konsep yang mendasari penyusunan dan 
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penyajian laporan keuangan syariah bagi 

para penggunanya, yaitu: 

a. Penyusunan standard akuntansi 

keuangan syariah dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

b. Penyusunan laporan keuangan, untuk 

menanggulangi masalah akuntansi 

syariah yang belum diatur dalam 

standard akuntansi keuangan syariah. 

c. Auditor, dalam memberikan pendapat 

mengenai apakah laporan keuangan 

disusun sesuai dengan prinsip 

akuntansi syariah yang berlaku umum. 

d. Para pemakai laporan keuangan, dalam 

mentafsirkan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standard akuntansi 

keuangan syariah. Pihak yang 

menggunakan laporan keuangan 

syariah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan informasi yang berbeda, 

meliputi: 

1) Investor; membutuhkan informasi 

untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan 

atau menjual investasi tersebut. 

2) Pemberi dana qardh; terkait 

dengan pengambilan keputusan 

apakah dana qardh dapat 

dibayarkan pada saat jatuh tempo. 

3) Pemilik dana syirkah temporer; 

sebagai informasi dalam 

mengambil keputusan investasi 

dengan tingkat keuntungan yang 

bersaing dan aman. 

4) Pemilik dana titipan; 

membutuhkan informasi likuiditas 

yang berhubungan dengan dana 

titipan apakah dapat diambil setiap 

saat. 

5) Pembayar dan penerima zakat, 

infak, sedekah, dan wakaf; sebagai 

informasi tentang sumber dan 

penyaluran dana tersebut. 

6) Pengawas syariah; berkepentingan 

dengan kepatuhan pihak pengelola 

terhadap prinsip syariah. 

Pengawas syariah; berkepentingan 

dengan kepatuhan pihak pengelola 

terhadap prinsip syariah. 

7) Karyawan; membutuhkan 

informasi yang menunjukkan 

stabilitas dan profitabilitas 

lembaga syariah. Karyawan juga 

berkepentingan dalam menilai 

kemampuan memberikan balas 

jasa, manfaat pension dan 

kesempatan kerja. 

8) Pemasok dan mitra usaha lainnya; 

membutuhkan informasi dalam 

memutuskan apakah jumlah yang 

terhutang akan dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

9) Pelanggan; berkepentingan dengan 

informasi mengenai kelangsungan 

usaha lembaga syariah. 

10) Pemerintah; membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas 

entitas syariah terkait dengan 

penetapan kebijakan pajak dan 

sebagai dasar menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik 

lainnya. 

11) Masyarakat; laporan keuangan 

syariah sebagai penyedia 

informasi kecenderungan trend, 

menunjukkan perkembangan 

kemakmuran dan rangkaian 

aktivitas lembaga syariah. Pihak 

yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan tersebut secara 

spesifik dapat dikategorikan 

sebagai pihak internal dan pihak 

eksternal. Pihak internal yaitu 

pihak yang berhubungan secara 

langsung dengan kebijakan yang 

akan diambil oleh lembaga 

keuangan tersebut, misalnya 

investor dan 

12) Pengawas syariah. Sedangkan 

pihak eksternal yang tidak 

berhubungan langsung dengan 

kebijakan yang akan akan diambil 

oleh lembaga keuangan tersebut, 

misalnya pemerintah dan 

masyarakat umum. Prinsip dasar 

dalam menyusun  

2. Tujuan Akuntansi Syariah 
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Akuntansi dalam bentuk sederhana 

dipahami sebagai bentuk laporan terhadap 

publik yang mempunyai keterkaitan 

dengan informasi yang disampaikan, 

namun dalam perkembangannya 

akuntansi secara konvensional dipahami 

sebagai satu set prosedur rasional yang 

digunakan untuk menyediakan informasi 

yang berguna dalam pengambilan 

keputusan dan pengendalian. Akuntansi 

dalam pemahaman ini berfungsi sebagai 

benda mati yang paten seperti teknologi 

yang konkret, tangile (mudah digunakan), 

dan value-free (bebas nilai). Mereka 

berargumentasi bahwa akuntansi harus 

memiliki standar paten yang berlaku 

secara umum di semua organisasi, tidak 

bisa dipengaruhi oleh kondisi local yang 

bisa menyebabkan keberagaman model 

akuntansi dan harus bebas nilai (value 

free) (Triyuwono, 2010:134). 

 

2.1.2. Pembiayaan Murabahah  

1.  Pengertian Pembiayaaan Murabahah  

Pembiayaan murabahah terdiri 

dari dua suku kata, yaitu pembiayaan 

dan murabahah. Pembiayaan 

merupakan pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan defisit unit.  

Menurut Antonio (2011:160) 

bahwa pembiayaan adalah pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang merupakan defisit unit. 

Murabahah merupakan salah satu 

bentuk menghimpun dana yang 

dilakuakan oleh perbankan syariah, 

baik untuk kegiatan usaha yang bersifat 

produktif maupun bersifat konsumtif 

(Suhendi, 2010:26). 

Jual beli murabahah adalah 

pembelian oleh satu pihak untuk 

kemudian dijual kepada pihak lain 

yang telah mengajukan permohonan 

pembelian terhadap suatu barang 

dengan keuntungan atau tambahan 

harga yang transparan (Mardani, 

2012:136). Sedangkan menurut Karim 

(2014:103), murabahah adalah akad 

jual beli barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual 

dan pembeli.  

2.  Pembiayaan Murabahah dalam PSAK 

No. 102 (2013)  

Dalam transaksi murabahah ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan 

agar transaksi yang dilakukan berjalan 

sesuai dengan syariah. Ketentuan-

ketentuan tersebut dikeluarkan 

berdasarkan fatwa dari Dewan 

Pengawas Syariah (DSN) yang 

tertuang dalam PSAK No. 102, yaitu:  

a.  Asset Murabahah  

b.  Pembayaran murabahah  

c.  Uang muka  

d.  Piutang murabahah dan 

keuntungan murabahah  

e.  Potongan  

f.  Denda dikenakan jika pembeli lalai 

dalam melakukan kewajibannya.  

g.  Keuntungan murabahah  

Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 102 merupakan 

standard yang mengatur tentang 

pembiayaan murabahah yang meliputi:  

1. Pengakuan dan Pengukuran  

a.  Akuntansi untuk penjual Pada saat 

perolehan, aset murabahah diakui 

sebagai persediaan sebesar biaya 

perolehan. Pengukuran aset 

murabahah setelah perolehan 

adalah sebagai berikut:  

1)  Jika murabahah pesanan 

mengikat, maka:  

a)  Dinilai sebesar biaya 

perolehan.  

b) Jika terjadi penurunan nilai 

aset karena using, rusak, atau 

kondisi lainnya sebelum 

diserahkan ke nasabah, 

penurunan nilai tersebut 

diakui sebagai beban dan 

mengurangi nilai aset.  
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2)  Jika murabahah tanpa pesanan 

atau murabahah pesanan tidak 

mengikat, maka:  

a)  Dinilai berdasarkan biaya 

perolehan atau nilai bersih 

yang dapat direalisasikan, 

mana yang lebih rendah.  

b)  Jika nilai bersih yang dapat 

direalisasikan lebih rendah 

dari biaya perolehan, maka 

selisihnya diakui sebagai 

kerugian.  

c)  Diskon pembelian aset 

murabahah diakui sebagai. 

Pengurang biaya perolehan 

aset murabahah, jika terjadi 

sebelum akad murabahah.  

d)  Kewajiban kepada pembeli, 

jika terjadi setelah akad 

murabahah dan sesuai akad 

yang disepakati menjadi hak 

pembeli.  

e)  Tambahan keuntungan 

murabahah, jika terjadi 

setelah akad murabahah dan 

sesuai akad menjadi hak 

penjual dan Pendapatan 

operasi lain, jika terjadi 

setelah akad murabahah dan 

tidak diperjanjikan dalam 

akad.  

Keuntungan murabahah diakui 

pada saat terjadinya penyerahan barang 

jika dilakukan secara tunai atau secara 

tangguh yang tidak melebihi satu tahun 

atau selama periode akad sesuai dengan 

tingkat risiko dan upaya untuk 

merealisasikan keuntungan tersebut 

untuk transaksi tangguh lebih dari satu 

tahun.  

Potongan pelunasan piutang 

murabahah yang diberikan kepada 

pembeli yang melunasi secara tepat 

waktu atau lebih cepat dari waktu yang 

disepakati diakui sebagai pengurang 

keuntungan murabahah. Denda 

dikenakan jika pembeli lalai dalam 

melakukan kewajibannya sesuai akad, 

dan denda yang diterima diakui sebagai 

bagian dana kebajikan.  

b. Akuntansi untuk pembeli akhir hutang 

yang timbul dari transaksi murabahah 

tangguh diakui sebagai hutang 

murabahah sebesar harga beli yang 

disepakati (jumlah yang wajib 

dibayarkan). Aset yang diperoleh 

melalui transaksi murabahah diakui 

sebesar biaya perolehan murabahah 

tunai. Selisih antara harga beli yang 

disepakati dengan biaya perolehan 

tunai diakui sebagai beban murabahah 

tangguhan.  

Beban murabahah tangguhan 

diamortisasi secara proporsional 

dengan porsi hutang murabahah. 

Diskon pembelian yang diterima 

setelah akad murabahah, potongan 

pelunasan dan potongan hutang 

murabahah diakui sebagai pengurang 

beban murabahah tangguhan. Denda 

yang dikenakan akibat kelalaian dalam 

melakukan kewajiban sesuai dengan 

akad diakui sebagai kerugian. 

Potongan uang muka akibat pembeli 

akhir batal membeli barang diakui 

sebagai kerugian.  

2. Penyajian  

Piutang murabahah disajikan 

sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan, yaitu saldo piutang 

murabahah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. Margin murabahah 

tangguhan disajikan sebagai pengurang 

contra account piutang murabahah. 

Beban murabahah tangguhan disajikan 

sebagai pengurang (contra account) 

hutang murabahah.  

3. Pengungkapan  

Penjual mengungkapan hal-hal 

yang terkait dengan transaksi 

murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 

a.  Harga perolehan aset murabahah  

b.  Janji pemesanan dalam murabahah 

berdasarkan pesanan sebagai 

kewajiban atau bukan dan 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Penulis 

Pengungkapan yang diperlukan 

sesuai dengan PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah  

Pembeli mengungkapkan hal-hal 

yang terkait dengan transaksi 

murabahah, tetapi tidak terbatas pada:  

a.  Nilai tunai aset yang diperoleh dari 

transaksi murabahah  

b.  Jangka waktu murabahah tangguh  

c.  Pengungkapan yang diperlukan 

sesuai dengan PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah.  

 

2.2. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan judul penelitian yaitu 

analisis penerapan akuntansi syariah 

berdasarkan PSAK 102 Tentang 

Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahma, 

maka dapat dilihat seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1. Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di PT. 

BPRS Bina Rahmah. Jalan Raya, 

Babakan, kec. Darmaga, Bogor, Jawa 

Barat, 16680. Penelitian ini dilaksanakan 

pada Bulan Maret 2020 sampai dengan 

Agustus 2020.  

3.2. Jenis penelitian dan sumber data  

3.2.1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian deskriptif yang 

merupakan suatu yang berkenaan dengan 

pertanyaan terhadap keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu variabel 

atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). 

Jadi dalam penelitian ini tidak membuat 

perbandingan variabel itu pada sampel 

yang lain, dan mencari hubungan variabel 

itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 

2016:35).  

3.2.2. Sumber data  
Sumber yang diperoleh peneliti untuk 

mendapatkan data mengenai objek yang 

akan diteliti didapat langsung dari PT. 

BPRS Bina Rahmah Bogor. Untuk 

menunjang hasil penelitian, maka penulis 

melakukan pengelompokan data yang 

diperlukan ke dalam dua golongan, yaitu:  

1. Data Primer  

2. Data Sekunder  

3.3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan menurut Sugiyono 

(2016:137) menyatakan bahwa “Terdapat 

dua hal utama yang mempengaruhi 

kualitas data hasil penelitian yaitu, 

kualitas instrumen penelitian, dan kualitas 

pengumpulan data. Kualitas instrumen 

penelitian berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkenaan ketepatan 

cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Oleh karena itu 

instrumen yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya, belum tentu dapat 

menghasilkan data yang valid dan reliabel, 

apabila instrumen tersebut tidak 

digunakan secara tepat dalam 

pengumpulan datanya”. Teknik yang 

digunakan penulis dalam pengumpulan 

data ini adalah data deskriptif dimana 

tidak membuat perbandingan variabel 

pada sample yang lain. Tetapi dengan cara 

sebagai berikut:  

1. Observasi 

Sugiyono (2016:145) observasi 

sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, 

yaitu wawancara dan kuesioner. 
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Wawancara dan kuesioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka 

observasi tidak terbatas pada orang,  

tetapi objek-objek alam yang lain 

adalah proses pengamatan dan ingatan. 

Untuk itu penulis melakukan observasi, 

yaitu metode pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap aktivitas yang 

berhubungan dengan Pembiayaan 

Murabahah menurut PSAK 102. 

2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2016:137) 

wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau kecil. 

Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. Dalam hal ini 

penulis melakukan studi pendahuluan 

untuk menentukan permasalahan yang 

akan diteliti dan mengetahui hal lain 

yang lebih mendalam. Untuk itu staf 

administrasi dan staf Marketing yang 

terkait dengan aktivitas Pembiayaan 

Murabahah pada PT. BPRS Bina 

Rahmah. 

3. Dokumentasi.  

 Menurut Sugiyono (2013:240), 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumentel 

dari seseorang. Dokumentasi 

merupakan pengumpulan data oleh 

peneliti dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen dari sumber 

terpercaya yang mengetahui tentang 

narasumber, PT BPRS Bina Rahmah.  

3.4. Definisi operasional variabel  

1. Pengakuan dan pengukuran  

Menurut PSAK 102 (2013) transaksi 

murabahah dapat dilakukan melalui 

pesanan atau tanpa pesanan. Pada saat 

perolehan, aset murabahah diakui sebagai 

persediaan sebesar biaya perolehan. Pada 

saat akad murabahah, piutang murabahah 

diakui sebesar biaya perolehan aset 

murabahah ditambah keuntungan yang 

disepakati. Pada akhir periode laporan 

keuangan, piutang murabahah dinilai 

sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan yaitu saldo piutang 

dikurangi penyisihan kerugian piutang.  

Aset murabahah tersebut diukur 

sebesar biaya perolehannya. Aset 

murabahah di Bank tidak akan mengalami 

penurunan nilai karena usang atau rusak 

sebelum diberikan kepada nasabah. Hal 

ini karena barang tersebut tidak dipegang 

lebih dulu oleh Bank melainkan dipegang 

langsung oleh nasabah.  

2. Penyajian  

Penyajian piutang murabahah di dalam 

neraca adalah sebesar nilai bersih yang 

dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang 

murabahah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. Margin murabahah 

tangguhan disajikan sebagai pengurang 

contra account piutang murabahah.  

3. Pengungkapan  

Piutang murabahah telah 

diungkapkan di Neraca sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan. Piutang 

murabahah diungkapkan sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan (piutang 

murabahah - cadangan resiko piutang).  

Margin murabahah yang 

ditangguhkan telah disajikan di laporan 

laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

PSAK 102 (2013)  

3.5. Teknik analisis data  

1.  Melakukan observasi/pengamatan 

langsung pada pengendalian internal 

atas Pembiayaan Murabahah pada PT. 

BPRS Bina Rahmah Bogor.  
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2.  Mengumpulkan data dan informasi 

tentang pembiayaan Murabahah PT. 

BPRS Bina Rahmah hasil wawancara.  

3.  Melakukan analisis dan evaluasi 

terhadap penerapan pengendalian 

Pembiayaan Murabahah untuk 

mendapatkan hasil apakah sudah 

efektif dan efisien sesuai.  

Analisis tentang pengakuan dan 

pengukuran murabahah Menurut PSAK 

102 transaksi murabahah dapat dilakukan 

melalui pesanan atau tanpa pesanan. 

Namun penelitian ini menemukan kondisi 

di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina 

Rahmah hanya melakukan akad 

murabahah setelah menerima pesanan 

dari nasabah. Pertama, Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bina Rahmah akan 

melakukan pembelian barang yang 

dipesan oleh nasabah dengan mewakilkan 

pembeliannya kepada nasabah tersebut. 

Setelah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bina Rahmah mendapatkan barang yang 

diinginkan oleh nasabah, Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

mengakui barang tersebut sebagai 

persediaan aset murabahah.  

Aset murabahah tersebut diukur 

sebesar biaya perolehannya. Aset 

murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah tidak akan 

mengalami penurunan nilai karena usang 

atau rusak sebelum diberikan kepada 

nasabah. Hal ini karena barang tersebut 

tidak dipegang lebih dulu oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

melainkan dipegang langsung oleh 

nasabah. Akuntansi untuk diskon  

pembelian aset murabahah jarang 

digunakan karena nasabah biasanya 

datang ke Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah dengan harga net 

dari barang tersebut. Diskon yang terkait 

pembelian barang, meliputi: 

a. Diskon dalam bentuk apapun dari 

pemasok atas pembelian barang. 

b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan 

asuransi dalam rangka pembelian 

barang. 

c. Diskon dalam bentuk apapun yang 

diterima terkait pembelian barang. 

Selanjutnya saat Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bina Rahmah 

memberikan pembiayaan murabahah 

kepada nasabah, piutang murabahah 

tersebut diakui sebesar biaya perolehan 

aset ditambah dengan keuntungan margin 

yang disepakati. 

Selama masa angsuran Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

dapat mengakui keuntungan murabahah 

dengan beberapa metode sesuai 

kondisinya. Sesuai PSAK 102 jika masa 

angsuran tidak melebihi satu periode 

laporan keuangan, keuntungan 

murabahah diakui pada saat terjadinya 

akad murabahah. Jika masa angsuran 

melebihi satu periode laporan keuangan, 

keuntungan diakui sesuai tingkat resiko 

dan upaya merealisasikan keuntungan 

tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut 

relatif kecil, keuntungan diakui secara 

proporsional sesuai. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

4.1. Penelitian  

Berdasarkan dari data yang telah 

dikumpulkan, berikut adalah analisis 

mengenai aktivitas akuntansi pembiayaan 

murabahah dengan acuan PSAK 102 pada 

aspek pengakuan dan pengukuran, 

penyajian serta pengungkapan di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

yang menerapkan akuntansi syariah 

berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan 

murabahah.  

4.1.2. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Data tentang pengakuan dan 

pengukuran  

Penyusunan laporan keuangan pada 

tahap awal yaitu pengakuan dan 

pengukuran. Suatu unsur diakui secara 

formal apabila unsur tersebut sudah 

memenuhi salah satu definisi pada elemen 

laporan keuangan. Berarti pengakuan 
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dilakukan dengan menyatakan pos 

tersebut baik dalam kata-kata maupun 

dalam jumlah uang dan 

mencantumkannya kedalam neraca atau 

laporan laba rugi. Pengakuan sebagai 

pencatatan suatu item dalam akuntansi dan 

laporan keuangan seperti aktiva, 

kewajiban, pendapatan, beban, 

keuntungan atau kerugian harus dapat 

diakui dan diukur agar dapat menyajikan 

informasi yang relevan.  

Pengertian pengakuan dan 

pengukuran sebagai berikut, pengakuan 

merupakan proses pembentukan pos yang 

memenuhi definisi unsur serta kriteria 

pengakuan dalam neraca atau laporan laba 

rugi. Sedangkan pengukuran adalah 

proses penetapan jumlah uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap unsur 

laporan keuangan dalam neraca dan 

laporan keuangan. Pengakuan 

memerlukan suatu konsep agar dapat 

menentukan kapan dan bagaimana unsur 

dalam akuntansi dapat diakui dalam 

laporan keuangan. 

a. Pengakuan dan pengukuran pada aktiva 

(asset) murabahah.  

Pengakuan barang pada transaksi 

murabahah pada PSAK 102 (2013) 

muncul karena terjadi transaksi 

pembelian barang dan pengukuran 

tersebut sebesar harga perolehannya. 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan “Pihak BPRS yang diwakili 

oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi 

selaku Direktur Utama, menjual barang 

kepada nasabah dengan akad 

murabahah sesuai dengan harga yang 

sudah diketahui bersama, diakui oleh 

BPRS sebagai barang sebesar harga 

perolehannya” Pengakuan persediaan 

tersebut secara praktek memang 

adanya pembelian barang dari pemasok 

kemudian adanya penjualan barang 

yang dilakukan oleh pihak BPRS 

kepada nasabah sehingga nilai 

persediaannya menjadi impas.  

b. Pengakuan dan pengukuran pada 

piutang murabahah.  

Piutang menurut PSAK 102 (2013) 

merupakan klaim (hak untuk 

mendapatkan) uang dari entitas lain. 

Piutang juga disebut tagihan atau 

receivable. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Pihak BPRS yang 

diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha 

Putra, Spi selaku Direktur Utama, 

menyatakan bahwa: “Jika menerapkan 

pengakuan keuntungan secara 

proporsional, maka jumlah keuntungan 

yang diakui dalam setiap periode 

ditentukan dengan mengalikan 

persentase keuntungan terhadap jumlah 

piutang yang jatuh tempo pada periode 

yang bersangkutan. Persentase 

keuntungan dihitung dengan 

perbandingan antara margin dan biaya 

perolehan aset murabahah. 

Alokasi keuntungan dengan 

menggunakan metode didasarkan pada 

konsep time value o f money tidak 

diperkenankan karena tidak 

diakomodasikan dalam kerangka 

dasar.” Piutang murabahah tersebut 

muncul karena terjadi transaksi 

penjualan oleh pihak Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bina Rahmah namun 

belum dibayarkan lunas oleh nasabah, 

piutang tersebut dicatat di jurnal 

umum.  

c. Pengakuan dan pengukuran pada 

pendapatan margin murabahah  

Pendapatan pada PSAK 102 

(2013) adalah kenaikan gross di dalam 

asset dan penurunan gross dalam 

kewajiban yang dinilai berdasarkan 

prinsip akuntansi yang berasal dari 

kegiatan mencari laba. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Pihak BPRS 

yang diwakili oleh Bapak Abdillah 

Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, 

menyatakan bahwa: “Jika menerapkan 

pengakuan keuntungan secara 

proporsional, maka jumlah keuntungan 

yang diakui dalam setiap periode 
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ditentukan dengan mengalikan 

persentase keuntungan terhadap jumlah 

piutang yang jatuh tempo pada periode 

yang bersangkutan. Persentase 

keuntungan dihitung dengan 

perbandingan antara margin dan biaya 

perolehan aset murabahah. Alokasi 

keuntungan dengan menggunakan 

metode didasarkan pada konsep nilai 

time value of money tidak 

diperkenankan karena tidak 

diakomodasikan dalam kerangka 

dasar.” Margin murabahah tersebut 

diperhitungkan sesuai kesepakatan 

bersama pihak Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bina Rahmah dan 

nasabah secara flat, artinya margin 

dihitung dari harga pokok dan 

keuntungan.  

d. Pengakuan dan pengukuran pada 

potongan murabahah  

Potongan pembelian pada PSAK 

102 (2013)  adalah potongan harga 

yang diberikan oleh para perusahaan 

pemberi pinjaman dan diterima oleh 

penghutang karena melunasi utangnya 

sesuai perjanjian. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan “Pihak BPRS yang 

diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha 

Putra, Spi selaku Direktur Utama, 

menyatakan bahwa: “Potongan 

pembelian dari pemasok diakui sebagai 

pengurang biaya perolehan aktiva 

murabahah. Pada saat akad, piutang 

murabahah diakui sebesar biaya 

perolehan aktiva murabahah ditambah 

keuntungan yang disepakati. Pada 

akhir periode laporan keuangan, 

piutang murabahah dinilai sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasi, yaitu 

saldo piutang dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. Keuntungan 

murabahah diakui:  

1) Pada periode terjadinya, apabila 

akad berakhir pada periode laporan 

keuangan yang sama.  

2) Selama periode akad secara 

proporsional, apabila akad 

melampaui satu periode laporan 

keuangan.  

Potongan pelunasan dini diakui dengan 

menggunakan salah satu metode 

berikut:  

1) Jika potongan pelunasan diberikan 

pada saat penyelesaian, bank 

mengurangi piutang murabahah dan 

keuntungan murabahah.  

2) Jika potongan pelunasan diberikan 

setelah penyelesaian, bank terlebih 

dulu menerima pelunasan piutang 

murabahah dari nasabah, kemudian 

bank membayar potongan pelunasan 

kepada nasabah dengan mengurangi 

keuntungan murabahah.” Potongan 

pembelian tersebut karena terkait 

dengan transaksi murabahah, maka 

seharusnya dilakukan pengakuan 

atas potongan murabahah sebesar 

angsuran margin yang tidak perlu 

dibayarkan oleh nasabah, sehingga 

dapat diketahui seberapa nilai 

potangan yang telah diberikan oleh 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bina Rahmah. 

e. Pengakuan dan pengukuran pada denda 

atas pembiayaan murabahah. 

Pemberlakuan denda pada 

pembiayaan murabahah PSAK 102 

(2013) kepada nasabah yang 

mempunyai kemampuan membayar 

namun menunda-nunda pembayaran 

diperbolehkan, tapi jika memang 

nasabah tidak mampu melakukan 

pembayaran dan mempunyai bukti 

yang kuat untuk tidak mampu 

membayar maka tidak diperbolehkan 

terkena denda. Dengan tujuan agar 

lebih meningkatkan kedisplinan dalam 

membayar. Namun denda yang 

diterima tersebutpun diperuntukan 

untuk dana sosial atau dana umum yang 

bersifat semua orang bisa merasakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

“Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak 

Abdillah Jetha Putra, Spi selaku 

Direktur Utama, menyatakan bahwa: 

“Denda/kas dikenakan apabila nasabah 
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lalai dalam melakukan kewajibannya 

sesuai akad. Pada saat diterima, 

denda/kas diakui sebagai dana 

kebajikan/sosial. Perhitungan 0,00069 

x angsuran. Perbulan x hari tunggakan” 

Pihak manajemen dapat 

memberlakukan denda atas penundaan 

pembayaran oleh nasabah yang 

mempunyai kemampuan membayar 

namun ditunda-tunda, karena 

menunda-nunda pembayaran 

merupakan hal yang bertentangan 

ajaran syariah. 

f. Pengakuan dan pengkuran pada uang 

muka atas pembiayaan murabahah  

Dalam akad murabahah PSAK 

102 (2013), pihak lembaga kuangan 

syariah boleh menetapkan uang muka 

murabahah dengan ketentuan dan 

jumlah sesuai dengan kesepakatan 

pihak Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah dan nasabah. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan “Pihak BPRS yang diwakili 

oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi 

selaku Direktur Utama, menyatakan 

bahwa: “Pengakuan dan pengukuran 

uang muka adalah sebagai berikut:  

uang muka diakui sebagai uang muka 

pembelian sebesar jumlah yang 

diterima.  

1) pada saat barang jadi dibeli oleh 

pembeli, uang muka diakui sebagai 

pembayaran piutang; dan 

2) jika barang batal dibeli oleh 

pembeli, uang muka dikembalikan 

kepada pembeli setelah 

diperhitungkan dengan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan oleh 

penjual.” Pembayaran uang muka 

murabahah tersebut merupakan 

bagian dari harga pokok, sehingga 

mengurangi nilai piutang yang 

ditanggung oleh nasabah.  

 

2. Data tentang penyajian  

a. Penyajian piutang murabahah  

Penyajian piutang murabahah 

PSAK 102 (2013) dalam neraca harus 

tetap menyajikan jumlah bruto piutang 

karena piutang yang tak dapat 

direalisasikan hanya berdasarkan 

taksiran. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan dengan Pihak BPRS yang 

diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha 

Putra, Spi selaku Direktur Utama, 

menyatakan bahwa: “Piutang 

murabahah disajikan sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan, yaitu 

saldo piutang murabahah dikurangi 

penyisihan kerugian piutang.” Piutang 

murabahah tersebut termasuk sebagai 

kas aktiva lancar, sehingga 

penyajiannya ada dibawahnya piutang 

murabahah. Penyajian piutang 

murabahah ini telah sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Syariah 

PSAK 102 (2013) tentang penyajian. 

b. Penyajian margin murabahah yang di 

tangguhkan. 

Piutang murabahah PSAK 102 

(2013) disajikan sebesar nilai bersih 

yang dapat direalisasikan, yaitu saldo 

piutang murabahah dikurangi 

penyisihan kerugian piutang. Margin 

murabahah tangguhkan disajikan 

sebagai pengurang (contra account) 

piutang murabahah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Pihak BPRS yang 

diwakili oleh bagian administrasi 

menyatakan bahwa: “Pihak BPRS 

menyajikan margin murabahah 

tangguhan disajikan sebagai pengurang 

contra account piutang murabahah.” 

Penyajian margin murabahah sudah 

sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan PSAK 102 

(2013), sehingga margin murabahah 

dapat diketahui.  

c. Penyajian beban murabahah yang 

ditangguhkan 

Beban murabahah PSAK 102 

(2013) tangguhan diamortisasi secara 

proporsional sesuai dengan porsi 

pelunasan utang murabahah. 
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Berdasarkan hasil dengan Pihak BPRS 

yang diwakili oleh Bapak Abdillah 

Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, 

menyatakan bahwa: “Beban 

murabahah tangguhan disajikan 

sebagai pengurang contra account 

utang murabahah.” Penyajian beban 

murabahah sudah sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan PSAK 102 (2013) dalam 

penyajian. 

d. Penyajian pendapatan margin 

murabahah  

Pendapatan margin murabahah 

PSAK 102 (2013) disajikan di laporan 

laba rugi sebesar nilai bersih yang 

dapat diterima. Berdasarkan hasil 

dengan Pihak BPRS yang diwakili oleh 

Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku 

Direktur Utama, menyatakan bahwa: 

“Pendapatan margin murabahah 

disajikan di laporan laba/rugi pada 

bagian pendapatan, sebagai pendapatan 

bagi hasil pembiayaan.”Pendapatan 

margin murabahah tersebut sudah 

sesuai dengan ketentuan PSAK 

sehingga mudah dipahami dari 

penyajian laporan laba/rugi yang 

dilakukan oleh Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bina Rahmah. 

3. Data tentang pengungkapan  

a. Pengungkapan piutang murabahah  

1) Rincian piutang murabahah 

berdasarkan jumlah, jangka waktu, 

jenis valuta dan kualitas piutang dan 

penyisihan penghapusan piutang 

murabahah. 

2) Jumlah piutang murabahah yang 

diberikan kepada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa 

(pihak terkait). 

3) Kebijakan dan metode akuntansi 

untuk penyisihan, penghapusan dan 

penanganan piutang murabahah 

yang bermasalah. 

4) Mengungkapkan yang diperlukan 

sesuai PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah.  

b. Pengungkapan margin murabahah 

yang ditangguhkan  

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah telah 

mengungkapkan margin murabahah 

ditangguhkan di laporan laba/rugi. 

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah melakukan pengakuan margin 

murabahah yang ditangguhkan di 

laporan laba/rugi sehingga sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 102 sebagai prinsip 

akuntansi yang berlaku secara umum. 

c. Pengungkapan pendapatan margin 

murabahah 

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah telah menyajikan 

pendapatan margin murabahah, 

sehingga lebih mudah untuk 

mengetahui berapa besar pendapatan 

margin murabahah. Pengungkapan 

penghasilan bagi hasil pembiayaan 

anggota yang dilakukan oleh pihak 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah 

sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 

sebagai pendapatan margin 

murabahah. 

d. Seberapa besar persentase pembiayaan 

murabahah di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bina Rahmah.  

 

Tabel 4.1  

Persentase transaksi pembiayaan 

murabahah 

Tahun Pembiayaan 

Murabahah 

Persentase 

2013 Rp. 6,699,107,000 66% 

2014 Rp. 8,047,937,000 80% 

2015 Rp. 8,540,060,000 85% 

2016 Rp. 10,061,187,000 106% 

2017 Rp. 12,241,182,000 122% 

Sumber:  www.ojk.go.id 

Jumlah transaksi murabahah pada 

tahun 2013 mencapai lebih dari 66% 
dari seluruh transaksi yang dilakukan, 

http://www.ojk.go.id/
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dengan nilai Rp. 6,699,107,000. 

Jumlah transaksi murabahah pada 

tahun 2014 mencapai lebih dari 80% 

dari seluruh transaksi yang dilakukan, 

dengan nilai Rp. 8,047,937,000. 

Jumlah transaksi murabahah pada 

tahun 2015 mencapai lebih dari 85% 

dari seluruh transaksi yang dilakukan, 

dengan nilai Rp. 8,540,060,000. 

Jumlah transaksi murabahah pada 

tahun 2016 mencapai lebih dari 106% 

dari seluruh transaksi yang dilakukan, 

dengan nilai Rp. 10,061,187,000. 

Jumlah transaksi murabahah pada 

tahun 2017 mencapai lebih dari 122% 

dari seluruh transaksi yang dilakukan, 

dengan nilai Rp. 12,241,182,000. 

e. Apa saja kendala-kendala yang 

dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah dalam penerapan 

pembiayaan murabahah.  

Kendala-kendala yang dihadapi 

oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bina Rahmah:  

1) Masih banyak nasabah yang belum 

mengetahi tentang pembiayaan 

murabahah 

2) Belum banyak bekerja sama dengan 

pihak ketiga atau supplier dalam 

memenuhi barang yang diinginkan 

nasabah.  

3) Keyakinan bahwa sifat atau watak 

dari nasabah yang akan diberikan 

pembiayaan murabahah benar-

benar dapat dipercaya karena 

merupakan ukuran kemauan 

membayar.  

4) Dalam mencari data untuk 

meyakinkan nilai pembiayaan 

murabahah untuk diberikan kepada 

nasabah. 

5) Penilaian prospek bidang usaha 

yang dibiayai hendaknya benar 

benar memiliki prospek yang baik.  

4.2. Analisis data penelitian  

1.  Analisis tentang pengakuan dan 

pengukuran murabahah  

Menurut PSAK 102 (2013) transaksi 

murabahah dapat dilakukan melalui 

pesanan atau tanpa pesanan. Namun 

penelitian ini menemukan kondisi di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

hanya melakukan akad murabahah setelah 

menerima pesanan dari nasabah.  

Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah akan melakukan 

pembelian barang yang dipesan oleh 

nasabah dengan mewakilkan 

pembeliannya kepada nasabah tersebut. 

Setelah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bina Rahmah mendapatkan barang yang 

diinginkan oleh nasabah, Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

mengakui barang tersebut sebagai 

persediaan aset murabahah.  

Aset murabahah tersebut diukur 

sebesar biaya perolehannya. Aset 

murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah tidak akan 

mengalami penurunan nilai karena usang 

atau rusak sebelum diberikan kepada 

nasabah.  

Hal ini karena barang tersebut tidak 

dipegang lebih dulu oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

melainkan dipegang langsung oleh 

nasabah. Akuntansi untuk diskon 

pembelian aset murabahah jarang 

digunakan karena nasabah biasanya 

datang ke Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah dengan harga net 

dari barang tersebut. Diskon yang terkait 

pembelian barang, meliputi:  

a. Diskon dalam bentuk apapun dari 

pemasok atas pembelian barang. 

b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan 

asuransi dalam rangka pembelian 

barang. 

c. Diskon dalam bentuk apapun yang 

diterima terkait pembelian barang.  

Selanjutnya saat Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bina Rahmah 

memberikan pembiayaan murabahah 

kepada nasabah, piutang murabahah 

tersebut diakui sebesar biaya perolehan 
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aset ditambah dengan keuntungan margin 

yang disepakati. Selama masa angsuran 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina 

Rahmah dapat mengakui keuntungan 

murabahah dengan beberapa metode 

sesuai kondisinya.  

Sesuai PSAK 102 (2013) jika masa 

angsuran tidak melebihi satu periode 

laporan keuangan, keuntungan 

murabahah diakui pada saat terjadinya 

akad murabahah. Jika masa angsuran 

melebihi satu periode laporan keuangan, 

keuntungan diakui sesuai tingkat resiko 

dan upaya merealisasikan keuntungan 

tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut 

relatif kecil, keuntungan diakui secara 

proporsional sesuai dengan besaran kas 

yang berhasil ditagih oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina 

Rahmah.  

Praktek yang diterapkan yaitu 

keuntungan yang diakui secara 

proporsional sesuai dengan besaran kas 

yang berhasil ditagih oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina 

Rahmah, berdasarkan kebijakan 

manajemen bukan berdasarkan besar 

keccilnya resiko pembiayaan.  

Menurut penulis, perhitungan margin 

murabahah secara flat sesuai dengan 

kebiasaan yang diterapkan oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

boleh diterapkan jika praktek murabahah 

yang dilakukan adanya penjualan barang 

oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah, dilengkapi dengan 

gudang persediaan barang secara fisik dan 

dilakukan penilaian terhadap persediaan 

tersebut. 

2. Analisis tentang penyajian murabahah  

Penyajian piutang murabahah di 

dalam neraca adalah sebesar nilai bersih 

yang dapat direalisasikan, yaitu saldo 

piutang murabahah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. Margin murabahah 

tangguhan disajikan sebagai pengurang 

contra account piutang murabahah. 

Menurut penulis, penyajian yang 

dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah dengan cara 

menggabungkan berbagai akad transaksi 

pembiayaan menjadi satu yaitu piutang 

dan pembiayaan. Sehingga, perlu 

dilakukan break down sesuai dengan 

akadnya masing-masing sehingga 

mempermudah pengguna laporan 

keuangan dalam melakukan analisa.  

3.  Analisis tentang pengungkapan 

murabahah  

Pengungkapan transaksi murabahah 

oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bina Rahmah harus termasuk hal-hal 

berikut, namun tidak terbatas pada harga 

perolehan asset murabahah, janji pesanan 

dalam murabahah berdasarkan pesanan 

sebagai kewajiban atau tidak, dan 

pengungkapan yang diperlukan sesuai 

dengan PSAK 101 tentang penyajian 

laporan keuangan. Piutang murabahah 

telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan. Piutang 

murabahah diungkapkan sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan (piutang 

murabahah - cadangan resiko piutang). 

Margin murabahah yang ditangguhkan 

telah disajikan di laporan laba/rugi, 

sehingga telah sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

102. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Simpulan  

Aktivitas akuntansi murabahah sudah 

diatur pada PSAK 102 (2013) tentang 

akuntansi murabahah, namun setelah 

dikeluarkannya fatwa DSN MUI 

no.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang 

metode pengakuan keuntungan Al-Tamwil 

bi Al-Murabahah maka diperbolehkan 

mengakui keuntungan murabahah dengan 

metode anuitas, menimbang praktek 

murabahah di Indonesia dilakukan pada 

transaksi pembiayaan bukan jual beli, jika 

ada yang menggunakan akad jual beli pun 

sesungguhnya hanya terdapat ikatan akad 
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pembelian dengan pihak administrasi 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 

barang fiktif.  

1. Pengakuan dan pengukuran  

Menurut PSAK 102 (2013) transaksi 

murabahah dapat dilakukan melalui 

pesanan atau tanpa pesanan. Namun 

penelitian ini menemukan kondisi di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

hanya melakukan akad murabahah setelah 

menerima pesanan dari nasabah. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

mengakui barang tersebut sebagai 

persediaan aset murabahah. 

Pada saat perolehan, aset murabahah 

diakui sebagai persediaan sebesar biaya 

perolehan. Pada saat akad murabahah, 

piutang murabahah diakui sebesar biaya 

perolehan aset murabahah ditambah 

keuntungan yang disepakati. Pada akhir 

periode laporan keuangan, piutang 

murabahah dinilai sebesar nilai bersih 

yang dapat direalisasikan yaitu saldo 

piutang dikurangi penyisihan kerugian 

piutang.  

Aset murabahah tersebut diukur 

sebesar biaya perolehannya. Aset 

murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bina Rahmah tidak akan 

mengalami penurunan nilai karena usang 

atau rusak sebelum diberikan kepada 

nasabah. Hal ini karena barang tersebut 

tidak dipegang lebih dulu oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah 

melainkan dipegang langsung oleh 

nasabah.  

2. Penyajian  

Penyajian piutang murabahah di 

dalam neraca adalah sebesar nilai bersih 

yang dapat direalisasikan, yaitu saldo 

piutang murabahah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. Margin murabahah 

tangguhan disajikan sebagai pengurang 

contra account piutang murabahah.  

3. Pengungkapan  

Piutang murabahah telah 

diungkapkan di Neraca sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan. Piutang 

murabahah diungkapkan sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan (piutang 

murabahah - cadangan resiko piutang).  

Margin murabahah yang 

ditangguhkan telah disajikan di laporan 

laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

PSAK 102 (2013).  

5.2. Saran  

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

memperhatikan penyajian Laporan 

Keuangan secara lengkap, karena sangat 

mendukung dalam melakukan analisis 

sesuai dengan kajian penyajian dan 

pengungkapan akuntansi murabahah. 

Bagi penelitian selanjutnya agar data yang 

diperoleh lebih valid maka perlu 

memperhatikan pencatatan jurnal yang 

terkait dengan murabahah, sehingga dapat 

mengetahui secara tepat pengukuran dan 

pengakuan terkait dengan transaksi 

murabahah. Bagi perusahaan agar dapat 

menyajikan laporan keuangan tidak 

berpatokan pada ojk atau membuat dua 

laporan keuangan secara lengkap yaitu 

laporan keuangan sesuai OJK dan laporan 

keuangan sesuai PSAK 102 (2013). 
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ABSTRAK 

Pengendalian  internal  persediaan  merupakan  fungsi  manajerial  yang  sangat penting, 

karena mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. Pengendalian   internal   

atas   persediaan   barang   dagang   sangat   diperlukan   untuk mengurangi   risiko   terjadinya   

selisih,   kehilangan,   mengantisipasi   kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan 

bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat dibuatlah perbaikan. 

Dengan adanya pengendalian yang baik dan teratur dalam mengelola persediaan barang 

dagang, pimpinan perusahaan akan lebih mudah memperoleh laporan–laporan yang 
bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas perusahaan dan membantu dalam mengambil 

kebijakan keputusan maupun pertanggung jawaban dalam memimpin perusahaan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal atas persediaan barang dagang 

di CV X sudah berjalan efektif dan efisien. Dari hasil obeservasi, wawancara dan analisis di 

temukan bahwa pengendalian internal di CV X belum berjalan efektif dan efisien. 

 

ABSTRACT 

Internal inventory control is a very important managerial function, as it affects the 

effectiveness and efficiency of the company's activities. Internal control over the supply of 

trade goods is necessary to reduce the risk of differences, losses, anticipate the possibility 

of fraud and ensure that procedures have been carried out properly so that improvements 

can then be made. With good control and regular in managing the inventory of trade goods, 

the company's leadership will be easier to obtain useful reports to improve the effectiveness 

of the company and help in making policy decisions and accountability in leading the 

company. This study aims to find out if internal control over the inventory of trade goods in 

CV X has been running effectively and efficiently. From the results of observation, interviews 

and analysis found that internal control in CV X has not been running effectively and 

efficiently. 
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PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang Masalah 

Salah satu unsur yang paling 

aktif dalam perusahaan dagang 

adalah persediaan. Persediaan  

merupakan  suatu  aset  meliputi  

barang milik  perusahaan  dengan  

maksud untuk dijual dalam satu 

periode usaha normal atau 

persediaan barang-barang yang 

masih dalam pekerjaan proses 

produksi ataupun persediaan bahan 

baku yang menunggu penggunaanya 

dalam suatu proses produksi. Posisi 

persediaan pun sangat strategis 

dalam perusahaan tersebut karena 

merupakan sumber pendapatan 

(Fariyanti, 2014) 

Persediaan sangat rentan 

terhadap kerusakan maupun 

pencurian. Selain itu, Kesalahan 

penyajian persediaan dalam laporan 

keuangan akan mengakibatkan 

dampak yang dapat mempengaruhi 

manajemen dalam pengambilan 

keputusan.  

Pengendalian  internal  

persediaan  sangat   diperlukan   

untuk mengurangi   risiko   

terjadinya   selisih,   kehilangan,  

kerusakan dan   mengantisipasi   

kemungkinan terjadinya 

kecurangan. Dengan adanya 

pengendalian yang baik dan teratur 

dalam mengelola persediaan barang 

dagang, pimpinan perusahaan akan 

lebih mudah memperoleh laporan–

laporan yang bermanfaat untuk 

meningkatkan efektifitas perusahaan 

dan membantu dalam mengambil 

kebijakan keputusan maupun 

pertanggung jawaban dalam 

memimpin perusahaan. 

Pengendalian internal atas 

persediaan barang dagang 

diharapkan dapat menciptakan 

aktivitas pengendalian terhadap 

perusahaan yang efektif dalam 

menentukan jumlah persediaan 

optimal yang dimiliki perusahaan, 

mencegah berbagai tindakan 

pelanggaran dan penyelewengan 

yang dapat merugikan perusahaan, 

pelanggaran atas kebijakan yang 

ditetapkan atas persediaan, serta 

memberikan pengamatan fisik 

terhadap persediaan barang dari 

pencurian dan kerusakan Penelitian 

tentang pengendalian internal 

persediaan antara lain sudah 

dilakukan oleh Samodia W ( 2013) 

dimana hasilnya pengendalian 

internal pada PT Laris Manis belum 

berjalan efektif dan efisien , dan juga 

oleh Sumual dan  Lintje (2014) 

dimana ditemukan pengendalian 

internal pada SPBU Kolongan sudah 

berjalan efektif dan efisien. 

CV. X  merupakan perusahaan 

supplier yang menyediakan 

perlengkapan laboratorium dan 

bahan-bahan kimia yang biasanya 

digunakan oleh para peneliti 

Penelitian ini akan  membahas 

apakah CV X sudah menjalankan 

pengendalian internal dengan efektif 

dan efisien 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan  Teori  

Menurut Sujarweni (2016:95) 

Pengendalian adalah proses untuk 

menjamin agar kegiatan yang 

mengarah ke tujuan yang diinginkan. 

Menurut Amirullah (2015:239) 

pengendalian berusaha untuk 

mengevaluasi apakah tujuan yang 

telah ditetapkan dapat dicapai, dan 

jika tidak dapat dicapai maka dicari 

faktor penyebabnya sehingga dapat 
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dilakukan tindakan perbaikan 

(corrective action). sistem  

pengendalian  yang efektif  

mempunyai karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Akurat (accurate) 

Pengujian keakuratan data 

atau informasi merupakan 

salah  satu tugas penting bagi 

seorang manajer atau 

pemimpin. 

2. Secara ekonomi realistik 

(economically reslistic) 

Usaha untuk 

meminimumkan pengeluaran 

yang tidak produktif   adalah 

dengan cara mengeluarkan 

biaya yang paling minimum 

yang diperlukan, untuk 

memastikan   bahwa    

aktivitas   yang   dipantau   

akan   mencapai   tujuan   

yang ditetapkan. 

3. Tepat waktu (timely) Sistem 

pengendalian akan efektif 

jika dilakukan dengan cepat 

disaat penyimpangan 

diketahui. Jika terjadi 

kelambatan dalam reaksi 

terhadap penyimpangan, 

kerugian yang dihadapi akan 

semakin besar. 

4. Realistik secara organisasi 

(organizationally realistic) 

Sistem pengendalian harus 

dapat digabungkan dengan 

realitas organisasi. Misalkan, 

individu harus dapat melihat 

hubungan antara tingkat 

prestasi yang harus 

dicapainya dan imbalan yang 

akan menyusul kemudian. 

Selain itu semua standar 

untuk prestasi harus realistik.  

Perbedaan status di antar 

individu harus dihargai juga. 

5. Dipusatkan pada 

pengendalian strategis 

(focused on strategic control 

points) Pengendalian  

hendaknya diarahkan pada 

titik-titik kunci (yang 

memiliki nilai strategis)  

sehingga penyimpangan di 

bidang ini cepat diketahui 

dan dapat dihindarkan 

timbulnya kegagalan 

pencapai tujuan. Selain itu 

sistem pengendalian strategis 

sebaiknya dipusatkan pada 

tempat dimana tindakan 

perbaikan dapat 

dilaksanakan. 

6. Terkoordinasi dengan arus 

kerja organisasi (coordinated 

with the organization’s work 

flow) Memperhatikan bahwa 

satu kegiatan akan selalu 

terkait dengan kegiatan lain, 

maka sistem  

pengendaliannya juga harus 

dikoordinasikan dengan 

kegiatan lain yang erat 

hubungannya  dengan 

kegiatan yang dikendalikan 

tersebut. 

7. Objektif dan komprehensif 

(objective and 

comprehensible) Informasi 

dalam suatu sistem 

pengendalian harus mudah 

dipahami dan dianggap 

objektif  oleh individu yang 

menggunakannya. Makin 

objektif sistem pengendalian,  

makin  besar kemungkinan  

bahwa  individu  dengan  

sadar  dan efektif akan 

merespon informasi yang   

diterima, demikian pula 

sebaliknya 

8. Fleksibel (flexible) 

Mengingatkan situasi dan 

kondisi terus berubah dengan 
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cepat, maka sistem  

pengendalian harus 

memiliki tingkat  keluwesan  

yang tinggi,  sehingga 

standar-standar 

pengendaliaN tetap dapat 

dipergunakan meskipun 

situasi dan kondisi berubah. 

9. Diterima para anggota 

organisasi (accepted by 

organization members) 

Idealnya, setiap sistem 

pengendalian dapat diterima 

dan dimengerti oleh semua 

anggota   organisasi, sehingga 

mereka masing-masing akan 

merasa ikut bertanggung 

jawab terhadap  usaha  

pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut Mulyadi (2016:129) 

sistem pengendalian internal 

meliputi struktur organisasi,  metode 

dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga aset 

organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya  kebijakan manajemen. 

Definisi sistem pengendalian 

internal tersebut menekankan tujuan 

yang hendak dicapai, dan bukan pada 

unsur-unsur yang membentuk sistem 

tersebut. Pengendalian intern terdiri 

atas lima komponen yang saling 

berkaitan sebagai berikut : 

a. Lingkungan pengendalian 

menetapkan corak suatu 

organisasi, memengaruhi 

kesadaran pengendalian orang-

orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar 

untuk semua komponen 

pengendalian intern, 

menyediakan disiplin dan 

struktur. 

b. Penaksiran risiko adalah 

identifikasi entitas dan analisis 

terhadap risiko yang relevan 

untuk mencapai tujuannya, 

membentuk suatu dasar untuk 

menentukan bagaimana risiko 

harus dikelola.  

c. Aktivitas pengendalian adalah 

kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwa 

arahan manajemen dilaksanakan. 

d. Informasi   dan   komunikasi   

adalah   pengidentifikasian,   

penangkapan,   dan pertukaran 

informasi dalam suatu bentuk dan 

waktu yang memungkinkan orang 

melaksanakan tanggung  jawab 

mereka. 

e. Pemantauan adalah proses yang 

menentukan kualitas kinerja 

pengendalian intern sepanjang 

waktu 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Observasi 

Menurut Sugiyono (2016:145) 

observasi sebagai teknik pengumpulan 

data mempunyai ciri yang spesifik, 

tidak terbatas pada orang,   tetapi 

juga terhadap objek-objek alam 

yang lain.  Observasi merupakan 

pengamatan langsung terhadap 

aktivitas yang berhubungan dengan 

pengendalian internal atas persediaan 

barang dagang pada CV. X 

 

3.2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2015:137) 

wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan   data   apabila   peneliti   

ingin   melakukan   studi   pendahuluan   

untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau 

kecil. Teknik pengumpulan data ini 
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mendasarkan pada laporan tentang diri 

sendiri atau self- report, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. Dalam hal ini 

penulis melakukan studi pendahuluan 

untuk menentukan permasalahan yang 

akan diteliti dan mengetahui hal lain 

yang lebih mendalam. Untuk itu staf 

administrasi dan staf gudang 

persediaan yang terkait dengan 

aktivitas persediaan pada CV. X 

 

HASIL DAN PENELITIAN 

PEMBAHASAN 

CV. X yang berkedudukan di Jalan Raya 

Situ Gede CN 27 Bogor, didirikan pada 

tanggal 11 Agustus 2004 dengan NPWP 

02.405.696.2-404.000. CV. X adalah 

perusahaan pemasok (supplier) yang 

menyediakan perlengkapan laboratorium, 

bahan kimia (p.a) dan bahan kimia teknis 

yang biasa digunakan oleh para peneliti 

(user). Produk yang di pasok (supply) oleh 

CV. X terdiri atas beberapa merck, 

diantaranya : Merck, Mallinckrodt, Oxoid, 

Sigma, Himeda, Iwaki, Whatman 

Jenis persediaan barang dagangan : 

Persediaan  yang  dimiliki  oleh   CV.  X 

termasuk  jenis persediaan  barang  

dagangan  yang  dibeli  untuk  dijual  

kembali.  Adapun  produk- produknya 

adalah sebagai berikut : 

Bahan kimia : Pro analisis, Teknis 

Bahan pendukung : Kertas saring, 

Glassware, Sudip, Ph Paper Indicator 

Alat Pelindung diri : Sarung tangan, 

Goggles, Masker 

 

 

Unsur- unsur pengendalian internal 

A. Lingkungan pengendalian 

internal persediaan barang 

dagangan 

Lingkungan Pengendalian Internal 

CV. X terhadap persediaan barang 

dagangan merupakan salah satu 

faktor terpenting dari semua 

komponen pengendalian internal 

yang mencakup seluruh sikap 

manajemen dan karyawan mengenai 

pentingnya pengendalian. 

Lingkungan pengendalian internal 

yang akan dijelaskan berdasarkan 

faktor-faktor lingkungan sebagai 

berikut 

a. Integritas dan nilai etika 

Integritas dan nilai etika yang 

diterapkan memberikan tolak 

ukur bagi perusahaan  dan  

karyawan  tentang  pentingnya  

nilai  etika.  Pada  CV.  X , 

integritas dan nilai etika 

dikondisikan dengan adanya 

suatu keyakinan oleh 

manajemen untuk menciptakan 

hubungan yang baik dengan 

para rekan kerja maupun 

pelanggan. Dalam hal ini, baik 

manajemen ataupun karyawan 

ditekankan untuk selalu 

memiliki itikad baik kepada 

semua pihak yang berhubungan 

dengan perusahaan. Hal ini 

sangat penting karena CV. X 

merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang penjualan 

ritel   dan   pengadaan   barang   

yang   berhubungan   dengan   

perusahaan- perusahaan  besar.  

Gaya  operasi  manajemen  CV.  

X  menekankan kejujuran dan 

pentingnya laporan-laporan dari 

bawahan. 
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b. Komitmen terhadap 

kompetis 

CV. X mempunyai karyawan 

yang cukup kompeten tanpa 

mempertimbangkan 

pengalaman yang dimiliki 

calon pekerja dalam 

merekrut karyawan.  Dengan  

demikian  karyawan  di  

wajibkan  untuk  

menyesuaikan tugas dan 

tanggung jawab yang di 

berikan oleh perusahaan, hal 

ini dirasa kurang begitu 

efektif dan efisien dalam 

pengendalian perusahaan. 

c. Partisipasi dewan komisaris 

atau komite audit 

CV. X memiliki satu dewan 

komisaris sesuai yang tertera 

pada akta perusahaan. 

Dewan komisaris akan 

berhubungan langsung 

dengan  Direktur   

sepenuhnya   untuk   

mengetahui   sejauh   mana   

perkembangan perusahaan. 

d. Struktur organisasi 

Struktur organisasi pada CV.  

X  disusun secara fungsional, 

yang terdiri dari fungsi 

pengadaan (project), fungsi 

keuangan dan administrasi,  

serta  fungsi  gudang.  

Penyusunan  struktur  

organisasi berdasarkan 

fungsi ini sesuai untuk 

perusahaan seperti CV. X  

karena  akan  cukup  terlihat  

jelas  pembagian  tugas  dan  

tanggung jawab dari setiap 

fungsional yang ada di 

perusahaan, sehingga 

perusahaan berharap 

pengendalian dapat 

dilakukan dengan lebih baik 

pada CV. X 

e. Pemberian wewenang dan 

tanggung jawab 

Pemberian wewenang dan 

tanggung jawab merupakan 

pengembangan dari struktur 

organisasi,  yang  secara  

garis  besar  diwujudkan  

dalam  bentuk pemisahan  

antar  fungsi-fungsi.  

Pemisahan  fungsi  pada  

CV.  X telah dilaksanakan 

sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya di setiap  

bagian.  Dengan  adanya  

pemisahan  tugas dan  

tanggung jawab  pada setiap  

bagian,  manajemen  dapat  

menilai,  apakah  setiap  

karyawan  telah 

melaksanakan tugasnya 

dengan baik, dengan efektif 

dan efisien sesuai dengan job 

desk nya pada setiap fungsi. 

Salah satu kekurangan pada 

CV. X yaitu belum 

mempersiapkan program 

perbaikan kinerja bagi 

karyawan yang tidak sesuai 

dengan job desk perusahaan. 

f. Kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia 

Penerimaan karyawan atau 

staff di CV. X ditangani 

secara langsung oleh 

Direktur dan  Komisaris 

perusahaan, termasuk 

penyimpanan data dan 

berkas karyawan. 

 

B. Penilaian risiko 

CV. X memiliki penilaian 

persediaan pada bahan kimia (p.a) 

dengan memperhatikan masa 

pakainya, karena persediaan bahan 

kimia (p.a)  merupakan barang yang 

harus digunakan sebelum habis 

masa pakainya. Jadi apabila tiba 
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masa kadaluarsanya, maka bahan 

kimia tersebut akan menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan. Untuk 

mengatasi resiko tersebut, 

perusahaan membuat kebijakan 

stock opname sekali dalam sebulan. 

Kegiatan perhitungan fisik dan 

pemeriksaan masa pakai barang 

hanya di lakukan oleh bagian 

gudang tanpa melibatkan bagian 

lainnya dan laporan hasil stock 

opname diserahkan langsung kepada 

Direktur. 

Perusahaan juga memperhatikan 

peraturan pemerintahan akan bahan 

kimia tertentu yang dilarang oleh 

pemerintah untuk dijual secara 

bebas di pasaran. Untuk mengatasi 

hal ini maka perusahaan 

mewajibkan kepada pengguna 

bahan kimia tertentu, untuk 

membuat surat end-user dan 

lampiran foto copy KTP (Kartu 

Tanda Penduduk) sebagai jaminan 

bahwa bahan kimia yang dipesan 

tidak di salah gunakan pemakainnya 

C. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian persediaan barang 

dagangan pada CV X  meliputi   kebijakan   

dan   prosedur   yang   dibuat   oleh   

perusahaan   untuk memberikan 

kemungkinan yang memadai bahwa 

sistem pengendalian persediaan barang 

dagangan yang ditetapkan telah 

dilaksanakan dalam setiap proses kerja, 

akan tetapi tidak ada pemisahan tugas dan 

tanggung jawab pada bagian gudang, 

dimana bagian gudang   melalukan 

tugasnya secara bersamaan, mulai dari 

mengecek ketersediaan barang sampai 

pengiriman barang dilakukan oleh bagian 

gudang. 

Pemesanan  barang  dagangan  dilakukan  

apabila  ada  perintah  langsung  dari 

Direktur dengan menugaskan beberapa 

bagian antara lain : 

 Membuat surat permohonan harga 

oleh bagian administrasi 

 Membuat surat purchase order 

(PO) oleh bagian administrasi 

 Membuat  bukti  pembayaran  

apabila  ada  perusahaan  yang  

menginginkan pembayaran di  

awal  sebelum  barang  di  kirim  
dilakukan  oleh  bagian keuangan. 

Pada penjualan barang dagangan 

ditugaskan kepada bagian-bagian, antara 

lain : 

 Menerima pesanan melalui pesan 

email atau pesan seluler 

 Melakukan penjualan oleh 

Direktur dan bagian administrasi 

 Membuat faktur penjualan 

(invoice) oleh bagian administrasi 

 Mengeluarkan barang oleh bagian 

gudang 

 Mengirim barang oleh bagian 

gudang 

 Mencatat penjualan oleh bagian 

administrasi 

 Mengarsip copyan surat jalan oleh 

bagian administrasi dan bagian 

gudang 

 Mengarsip copyan faktur 

penjualan dan menerima 

pembayaran cash oleh bagian    

keuangan. 

D. Informasi dan komunikasi 

Sistem informasi dan komunikasi dalam 

pelaksanaan transaksi pemesanan, 

penerimaan,   perhitungan   dan   

pengeluaran   persediaan   barang   

dagangan   hanya melibatkan 2 (dua) 

bagian yang terkait, yakni bagian 

administrasi dan bagian gudang. Langkah 

yang dilakukan dalam pemesanan barang 

masuk dan pengeluaran barang : 
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1. Bagian administrasi 

mendapatkan informasi dari 

Direktur untuk membuat 

surat permohonan harga 

kepada Distributor sebelum 

mengeluarkan purchase 

order (PO) atas pemesanan 

barang yang akan dipesan. 

2. Apabila  pihak  Distributor  

mengirimkan  informasi  

tentang  barang  yang 

dipesan melalui pesan email 

atau pesan seluler, bagian 

administrasi akan 

menyampaikan kembali 

kepada Direktur untuk 

meminta persetujuan. 

3. Bagian   gudang   

mendapatkan   informasi   

dari   Direktur   atau   bagian 

administrasi atas pemesan 

barang dari pihak pembeli 

4. Bagian gudang bergegas 

memeriksa baik sesuai 

catatan atau fisik barang 

yang dipesan  tersedia atau 

tidak, apabila tersedia bagian 

gudang akan menyiapkan 

sesuai pesanan, jika tidak 

tersedia bagian gudang akan 

mengabarkan kepada 

Direktur atau bagian 

administrasi. 

5. Setelah barang di pastikan 

baik oleh bagian gudang, 

bagian administrasi akan 

membuatkan   surat   jalan   

atau   faktur   penjualan   

sebagai   bukti pengeluaran 

barang. 

6. Pengiriman barang 

dilakukan kembali oleh 

bagian gudang kepada 

pembeli 

Menurut pengamatan penulis saat 

proses pemesanan barang, Direktur 

sering kali membeli  barang  tanpa  

adanya  konfirmasi  kepada  bagian-

bagian  tertentu  ditambah dengan 

tidak menerimanya bukti pembelian 

(nota). 

E. Pemantauan 

Pemantauan yang dilakukan oleh 

CV. X sehubungan dengan 

pelaksanaan  transaksi  pemesanan  

barang  masuk  dan  pengeluaran  

barang  dagangan adalah memantau 

dan memeriksa dengan kegiatan 

stock opname setiap bulannya, akan 

tetapi tidak jarang pemantauan dan 

pemeriksaan stock opname secara 

langsung tidak sesuai dengan data 

yang ada di komputer bagian 

gudang.  Hal ini disebabkan karna 

bagian gudang tidak menyediakan 

kartu stok barang untuk 

memudahkan pelacakan pergerakan 

persediaan dan memudahkan saat 

melakukan stock opname, juga 

adanya rangkap jabatan yang 

dilakukan oleh bagian gudang. 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Simpulan 

Setelah menganalisa dan 

mengevaluasi sistem pengendalian 

internal atas persediaan   barang   

dagangan   pada   CV X   dapat   

mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Aktivitas  pengendalian  

yang  dilakukan  terhadap  

pelaksanaan  transaksi 

pemesanan barang dagang 

masuk dan pengeluaran 

barang dagangan belum 

cukup baik. Pembuatan  

purchase order (PO) atas 

pemesanan barang dagang 

masuk masih belum lengkap 

dalam  pengisiannya dalam 
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memudahkan bagian lain 

ditambah adanya pemesanan 

barang dagangan  secara 

pribadi yang dilakukan oleh 

Direktur. Perusahaan 

memberikan dua jabatan 

kepada  bagian gudang dan 

tidak adanya bagian yang 

membantu bagian gudang 

saat melakukan kegiatan 

stock opname persediaan 

barang dagangan. 

2. Penerapan pengendalian 

persediaan barang dagangan 

pada CV. X belum     dengan 

efektif dan efisien. Di awali 

dengan penerimaan 

karyawan untuk bagian 

gudang yang tidak sesuai 

dengan pengalaman 

pekerjaannya membuat 

perusahaan harus memberi  

bimbingan terlebih  dahulu  

kepada  karyawan  baru,  

adanya  hambatan  dalam 

mendapatkan informasi  

persediaan  barang  dagang  

dikarenakan  bagian gudang 

tidak menyediakan kartu  

stok barang. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

penulis berusaha memberikan saran 

kepada CV X  yang mungkin bermanfaat 

dalam mengatasi kelemahan yang terdapat 

dalam sistem pengendalian internal atas 

persediaan barang dagangan. Adapun 

saran-saran yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Membuat   format   baru   

purchase   order   (PO)   yang   
lebih   lengkap keterangannya 

agar memudahkan 

2. Membuat “formulir pribadi” 

untuk membedakan saat ada 

barang dagang masuk,  dimana 

formulir  tersebut  akan  

membedakan  pemesanan  

barang dagang yang memakai 

PO dengan yang tidak 

membuat PO terlebih dahulu. 

3. Perlu adanya bagian khusus 

dalam proses pengiriman 

barang dagang dan bagian yang 

mengecek stock opname yang 

dilakukan bagian gudang agar 

mendapatkan hasil stock   

opname yang lebih tepat. 
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ABSTRAK 

 

Ketatnya persaingan bisnis café mengharuskan perusahaan untuk merumuskan strategi 

bersaing yang lebih tepat dengan tetap fokus memperhatikan keinginan konsumen. Selain 

itu, perusahaan juga harus dapat mengantisipasi persaingan akibat perubahan kondisi 

eksternal yang dinamis. Pelaku usaha harus mampu menganalisa faktor-faktor dominan apa 

saja yang mempengaruhi konsumen dalam memilih cafe. Selain itu pelaku usaha juga harus 

mampu membaca situasi dan melakukan analisa persaingan usaha sehingga produk yang 

dipasarkan dapat diterima oleh konsumen dengan mempertimbangkan kebutuhan, 

keinginan, dan perilaku konsumen itu sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu 

perusahaan untuk dapat meningkatkan value yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan dan 

sasarannya dengan tepat adalah dengan melakukan penyesuaian penyempurnaan model 

bisnis agar terus melakukan peningkatan dan perbaikan di sisi manajemen risikonya, salah 

satunya dengan perbaikan model bisnis dengan menggunakan model bisnis kanvas. Metode 

penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, 

diperoleh identifikasi terhadap elemen model bisnis yang ada, dan disimpulkan bahwa 

TCBTL  memiliki komponen elemen model bisnis kanvas yang terdiri dari customer 

segmentations, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key 

resources, key activities, key partnerships dan cost structures yang telah dipetakan dan 

menjadi standar baku. Terdapat beberapa elemen bisnis model yang sudah terikat sehingga 

tidak mengalami perubahan atau perbaikan, yaitu value propositions, channels, key 

resources, key activities, key partnerships dan cost structures. Hal ini terjadi karena TCBTL 

di Indonesia merupakan pihak pewaralaba, sehingga semua kegiatan operasional sudah 

mengacu kepada peraturan atau standar baku yang diterapkan oleh TCBTL pusat, yang 

disesuaikan dengan elemen lokal melalui PT Trans Coffee sebagai pemegang lisensi TCBTL 

di Indonesia. Dari analisis SWOT dari masing-masing elemen dihasilkan 8 (delapan) 

program perbaikan, diantaranya melakukan inovasi baik lini produk, pemasaran maupun 

customer service yang dielaborasi ke setiap perwaralaba; TCBTL harus selalu melakukan 

peningkatan pelayanan sebagai upaya meningkatkan kepuasan pelanggan; dan 

meningkatkan fasilitas gerainya.  

 

 

Kata Kunci: Strategi, Café, Kopi, Analisis SWOT, Business Model Canvas 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini kopi merupakan salah satu 

bahan perdagangan penting dunia dan 

melibatkan jaringan perdagangan antar 

bangsa dari negara-negara berkembang ke 

negara-negara maju yang merupakan 

konsumen utama (Siswoputranto, 1993). 

Meskipun Indonesia tercatat sebagai 

negara produsen kopi tebesar ketiga di 

dunia, namun jika dilihat dari sisi 

konsumsinya sendiri ternyata masih jauh 

dibawah konsumsi negara Brasil, bahkan 

jauh dibawah negara-negara yang bukan 

sebagai negara produsen kopi. Sebagai 

gambaran, kebutuhan kopi di Indonesia 

pada tahun 2014 tiap 60 kg (1 bag) 

mencapai 4.167.000, sementara Brasil 

20.771.000, Uni Eropa 41.779.000, 

Amerika Serikat 23.761.000, Jepang 

7.494 000, Russia 4.033.000, dan Canada 

3.913.000 (ICO, 2014). Jika ditelaah lebih 

lanjut, pada tahun 2014 konsumsi kopi di 

Indonesia hanya sebesar 1,03 kg/kapita, 

dimana konsumsi kopi di Brasil sudah 

mencapai 3 kg/kapita, bahkan Finlandia 

yang bukan negara produsen kopi, 

konsumsinya mencapai 8-10 kg/kapita 

(AEKI dan ICO, 2019).  

Tabel 1 di bawah ini merupakan 

data kebutuhan dan konsumsi kopi di 

Indonesia dari 2015 hingga saat ini. 

Mengacu pada data Tabel 1, terlihat 

bahwa meskipun terjadi pertumbuhan 

konsumsi kopi, namun pertumbuhan 

tersebut tidak signifikan. 

 

Tabel 1. Kebutuhan dan Konsumsi 

Kopi di Indonesia, Tahun 2010-2016 

Keterangan *: Estimasi 

Sumber: AEKI (2019), diolah 

 

Selain itu, berdasarkan estimasi 

yang dilakukan Asosiasi Eksportir Kopi 

Indonesia (AEKI) seperti yang terlihat 

pada tabel diatas, bahwa kebutuhan kopi 

pada tahun 2021 adalah 300 juta Kg, 

sementara pada tahun yang sama estimasi 

konsumsi kopi baru berkisar 1,15 

Kg/kapita.  

Salah satu komoditi yang 

merupakan subtitusi dari komoditi kopi, 

adalah komoditi teh. Berdasarkan data, 

pada tahun 2019 produksi teh kering 

Indonesia mencapai 150.000 ton per 

tahun. Pada Tahun yang sama luas 

perkebunan teh nasional mencapai 

122.206 hektar (ha), menghasilkan 

145.575 ton teh kering. Sedangkan rata-

rata konsumsi teh di Indonesia tahun 

hanya 330 gram per kapita per tahun, jauh 

lebih rendah jika dibandingkan dengan 

konsumsi per kapita negara-negara 

produsen lainnya. Seperti Srilangka 1.290 

gram per kapita per tahun, Maroko 1.220 

gram per kapita per tahun, India 660 gram 

per kapiota per tahun, Irlandia 3.230 gram 

per kapita per tahun, dan Qatar 2.220 gram 

per kapita per tahun (Ditjen Perkebunan, 

Kementerian Pertanian, 2019). Jika 

merujuk pada kedua data baik konsumsi 

kopi maupun teh, Artinya, masih terdapat 

peluang yang besar mulai dari hulu hingga 

hilir, antara lain industri pengolahan 

hingga cafe. 

Seiring dinamika perkembangan 

zaman yang berakibat pada perubahan 

pola konsumsi masyarakat, maka peluang 

untuk pengembangan bisnis di bidang 

industri makanan dan minuman semakin 

terbuka luas. Menurut Marsum, Palacio 

dan Theis (1997) bahwa perkembangan 

industri jasa minuman tersebut disebabkan 

beberapa faktor, antara lain: (1) potensi 

pasar yang besar dan selalu bertambah, (2) 

Peralatan makanan dan minuman, sistem 

kontrol serta perlengkapan fisik lain yang 

juga berkembang, (3) berkembangnya 

budaya traveling, waktu luang serta 

berbagai alasan untuk makan dan minum 

di luar rumah (4) margin keuntungan yang 

No Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kebutuhan 

Kopi 

(Kilogram) 

Konsumsi Kopi 

(Kg/kapita/tahun) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020* 

2021* 

237.000.000 

241.000.000 

245.000.000 

249.000.000 

253.000.000 

257.000.000 

260.000.000 

190.000.000 

210.000.000 

230.000.000 

250.000.000 

260.000.000 

280.000.000 

300.000.000 

0.80 

0.87 

0.94 

1.00 

1.03 

1.09 

1.15 
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besar (5) perubahan status perempuan 

sebagai angkatan kerja, (6) meningkatnya 

single-person household dan potensi 

untuk makan di luar rumah, (7) perhatian 

masyarakat terhadap kesehatan dan 

kesejahteraan. 

Pada kota-kota besar di Indonesia 

pertumbuhan cafe yang menawarkan kopi 

mengalami persaingan yang amat ketat. 

Pemain dalam bisnis ini bukan hanya 

datang dari perusahaan lokal saja, tetapi 

juga dari perusahaan asing yang semakin 

banyak bermunculan di Indonesia. Para 

pelaku bisnis itu melirik pangsa pasar 

Indonesia karena dianggap sangat 

potensial bagi perkembangan bisnis ini. 

Munculnya cafe di berbagai kota besar di 

Indonesia tidak hanya menguntungkan 

pemilik cafe itu sendiri, tetapi juga 

membuka peluang bagi pencari kerja.  

Seiring dengan ketatnya persaingan 

bisnis café, konsumen diuntungkan 

dengan banyaknya alternative pilihan. 

Dalam menentukan pilihan untuk 

mengunjungi cafe, menurut Koo, Tao dan 

Yeung (1999) konsumen mengevaluasi 

satu set atribut yaitu: lokasi, harga, 

kualitas layanan, suasana, dan desain 

interior. Elemen-elemen tersebut sangat 

mempengaruhi preferensi konsumen. 

Dilain pihak, Yun dan Good (2007) 

menempatkan atribut atau elemen diatas 

merupakan komponen yang penting dalam 

pemilihan cafe, karena atribut tersebut 

membangkitkan persepsi kognitif dan 

respon emosional. Pada intinya, utilitas 

dan aspek emosional dalam pemilihan 

restoran menjadi penting. 

Buttle (1992) menyatakan bahwa 

pemilik perusahaan yang tidak dapat 

mempertimbangkan kebutuhan, 

keinginan, dan perilaku konsumen tetapi 

memikirkan seleranya sendiri akan segera 

gagal dalam bisnisnya. Pada industri ini 

keberhasilan pemasaran produk (makanan 

dan minuman sangat tergantung dari 

penerimaan konsumen terhadap produk 

tersebut. Preferensi konsumen merupakan 

faktor penting bagi perusahaan untuk 

menentukan strategi mendapatkan pangsa 

pasar yang lebih besar. Informasi ini 

kemudian digunakan oleh perusahaan 

untuk menerapkan strategi yang lebih 

tepat dengan memperhatikan keinginan 

konsumen sehingga akan dapat 

meningkatkan daya saing perusahaan di 

persaingan bisnis cafe yang sangat 

kompetitif.  

Selain itu, perusahaan juga harus 

dapat mengantisipasi persaingan akibat 

perubahan kondisi eksternal yang 

dinamis. Pelaku usaha harus mampu 

menganalisa faktor-faktor dominan apa 

saja yang mempengaruhi konsumen dalam 

memilih cafe. Selain itu, setiap pelaku 

usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk 

memiliki kepekaan terhadap setiap 

perubahan yang terjadi dan menempatkan 

orientasi kepada preferensi konsumen 

sebagai tujuan utama dalam memilih cafe 

(Kotler, 2007). 

The Coffee Bean & Tea Leaf 

(TCBTL) adalah sebuah rantai kopi 

Amerika didirikan pada tahun 1963, 

merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang specialty coffee & tea paling tua 

dan terbesar di Amerika Serikat. Di 

Indonesia TCBTL berdiri pada tahun 

2001, dan berada dibawah lisensi PT 

Trans Coffee sejak tahun 2006. Hingga 

saat ini, outlet TCBTL di Indonesia 

sebanyak 47 outlet. Hal ini menjadikan 

bahwa TCBTL merupakan kafe waralaba 

asing pertama di Indonesia, yang salah 

satu gerainya terletak di dalam pusat 

perbelanjaan Cilandak Town Square 

Jakarta Selatan. 

Dalam pusat perbelanjaan Cilandak 

Town Square terdapat berbagai bentuk 

cafe yang menawarkan berbagai  jenis  

minuman dengan  suasana  cafe  yang  

berbeda, baik yang berasal dari luar 

negeri, antara lain  Starbucks,  Coffee  

Bean  &  Tea  Leaf,  Dome,  dan  Gloria  

Jean’s  Coffee, maupun yang berasal dari 

dalam negeri, seperti  Cafe Excelso,  

maupun Kopi  Luwak.   

Banyaknya cafe di pusat 

perbelanjaan Cilandak Town Square, 

mengharuskan para pelaku usaha untuk 
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mampu membaca situasi dan melakukan 

analisa persaingan usaha sehingga produk 

yang dipasarkan dapat diterima oleh 

konsumen dengan mempertimbangkan 

kebutuhan, keinginan, dan perilaku 

konsumen itu sendiri. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan suatu perusahaan untuk 

dapat meningkatkan value yang dimiliki 

agar dapat mencapai tujuan dan 

sasarannya dengan tepat adalah dengan 

melakukan penyesuaian penyempurnaan 

model bisnis agar terus melakukan 

peningkatan dan perbaikan di sisi 

manajemen risikonya, salah satunya 

dengan perbaikan model bisnis dengan 

menggunakan model bisnis kanvas.  

1.2. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu 

penelitian dan sumber daya yang ada, 

maka obyek penelitian yang dilakukan 

dibatasi pada kajian analisis strategi bisnis 

dengan menggunakan pendekatan SWOT 

dan model bisnis kanvas yang difokuskan 

pada TCBTL di pusat perbelanjaan 

modern Cilandak Town Square Jakarta 

Selatan. 
 

1.3. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pendekatan model 

bisnis kanvas yang 

diimplementasikan pada TCBTL 

di Cilandak Town Square ? 

2. Perbaikan dan penambahan 

elemen model bisnis kanvas apa 

yang dapat menyempurnakan 

model bisnis TCBTL di Cilandak 

Town Square ? 

3. Program-program perbaikan apa 

saja yang dapat dirumuskan 

berdasarkan hasil penyempurnaan 

model bisnis TCBTL di Cilandak 
Town Square ?  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi  model bisnis 

pada TCBTL di Cilandak Town 

Square dengan pendekatan Model 

Bisnis Kanvas 

2. Membuat model bisnis yang telah 

disempurnakan pada TCBTL di 

Cilandak Town Square dengan 

pendekatan Model Bisnis Kanvas 

3. Pembuatan program-program 

perbaikan yang dapat dibuat dari model 

bisnis yang telah disempurnakan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Analisis Industri 

Analisis industri bertujuan 

menyajikan studi kasus yang dapat 

digunakan untuk pengembangan masa 

depan industri. Menurut Rivkin dan Trout 

(2001), pemahaman atas struktur industri 

merupakan persyaratan mutlak agar 

organisasi mampu menyusun prediksi 

secara terarah mengenai struktur industri 

masa depan. Analisis terhadap struktur 

industri yang dilakukan Porter (1998) 

menunjukkan adanya lima kekuatan 

persaingan, yaitu kekuatan dari ancaman 

masuknya pendatang baru, tekanan dari 

produk pengganti, kekuatan tawar-

menawar pembeli, kekuatan tawar-

menawar pemasok, dan pesaing dalam 

industri yang sama. Kelima kekuatan 

persaingan tersebut secara bersama-sama 

menentukan intensitas persaingan dan 

kemampulabaan dalam industri, dan 

kekuatan-kekuatan yang paling besar akan 

menentukan serta menjadi sangat penting 

dari sudut pandang perumusan strategi.  

Menurut Faulker dan Bowman 

(1997), analisis Lima Kekuatan Porter 

tersebut memberikan manfaat, antara lain 

memberikan struktur pemikiran 

manajemen mengenai lingkungan 

kompetitif dalam industri, memberikan 

patok duga (benchmarking) terhadap 

kekuatan kunci organisasi, serta 

membantu memfokuskan pemikiran 

manajemen pada pengembangan 

keunggulan kompetitif organisasi dalam 

rangka meningkatkan daya saing 

organisasi tersebut di lingkungan industri. 
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2.1.2. Strategi dan Manajemen 

Strategik 

Definisi strategi menurut Craig dan 

Grant (1999) adalah sebagai pola sasaran, 

maksud atau tujuan dan kebijakan serta 

rencana-rencana penting untuk mencapai 

tujuan itu yang dinyatakan dengan cara 

seperti menerapkan bisnis yang dianut 

oleh perusahaan dan jenis atau akan 

menjadi apa perusahaan tersebut. 

Mintzberg dan Quinn (1991) 

menyatakan bahwa strategi merupakan 

suatu pola atau perencanaan yang 

mengintegrasikan tujuan utama 

organisasi. Kebijakan dan urutan dari 

tindakan ke dalam kesatuan yang 

menyeluruh. Strategi yang diformulasikan 

dengan akan membantu untuk menyusun 

dan mengalokasikan sumberdaya 

organisasi ke dalam suatu hal yang unik 

dan dapat berlangsung terus menerus 

berdasarkan keunggulan dan kelemahan 

internal relatif serta antisipasi terhadap 

perubahan lingkungan.  

Sedangkan defiisi manajemen 

strategi Menurut David (2002) memiliki 

arti sebagai suatu seni dan ilmu dari 

perumusan, penerapan dan evaluasi 

keputusan strategi atau fungsi yang 

memungkinkan sebuah organisasi 

mencapai tujuan pada masa mendatang. 

Manajemen strategi terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu: pertama, Tahap perumusan 

atau formulasi strategi, meliputi 

pengembangan misi dan tujuan jangka 

panjang, pengidentifikasian peluang dan 

ancaman dari luar serta kekuatan dan 

kelemahan organisasi, pengembangan 

alternatif strategi dan pemilihan strategi 

yang sesuai untuk organisasi; Kedua, 

Tahap penerapan strategi meliputi 

penentuan sasaran operasional tahunan, 

kebijakan organisasi, memotivasi 

karyawan dan mengalokasikan 

sumberdaya agar strategi yang dipilih 

dapat diimplementasikan; dan Ketiga, 

Tahapan evaluasi strategi yang mengatur 

kinerja yang dihasilkan dari penerapan 

strategi dan mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan. 

2.1.3. Perencanaan Strategik 

        Perencanaan menyangkut jangkauan 

masa depan dari keputusan-keputusan 

yang dibuat sekarang. Hal ini berarti 

bahwa perencanaan strategik 

memperhitungkan langkah-langkah yang 

diambil oleh organisasi sebagai reaksi 

terhadap berbagai sebab dan akibat 

sepanjang masa tersebut. Menurut Burhan 

(1994) perencanaan strategik adalah usaha 

sistematis formal dari suatu suatu 

perusahaan untuk menggariskan wujud 

utama dari perusahaan tersebut, sasaran-

sasaran, kebijakan-kebijakan dan strategi-

strateginya, demi tercapainya sasaran-

sasaran dan wujud utama perusahaan yang 

bersangkutan. Menurut Hax dan Majluf 

(1991), proses perencanaan strategik 

bisnis dipusatkan pada formulasi strategik 

bisnis dan program-program strategik. 

Strategi bisnis merupakan produk akhir 

dari sebuah proses berfikir, didalamnya 

tercakup pengamatan lingkukngan 

internal dan eksternal, serta memerlukan 

adanya misi bisnis yang ditetapkan 

terlebih dahulu.  

Menurut Hancyk (2004), kunci 

sukses untuk setiap perencanaan strategis 

adalah dengan memahami seluruh struktur 

yang terlibat dalam proses perencanaan 

dan harus melibatkan unsur spontanitas 

dan kreatifitas dalam mengembangkan 

arah strategis dan keputusan. Hal penting 

lainnya yang mungkin dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi adalah 

dengan memahami alat-alat perencanaan 

strategi yang ada pada organisasi, 

melakukan pendidikan manajemen bisnis 

yang disempurnakan dan meningkatkan 

kolaborasi dari akademisi dan praktisi 

(Campbell 2010). 

 

2.1.4. Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (2004), SWOT 

adalah analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan. Analisis ini mengacu pada 

pemikiran bagaimana memaksimalkan 
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kekuatan (strengths) dan peluang 

(opportunities) serta secara beriringan 

dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threats). Pada 

dasarnya analisis SWOT digunakan 

dengan tujuan untuk menjadi dasar 

bagaimana strategi perusahaan dapat 

dikembangkan.  

Osterwalder dan Pigneur (2010) 

mengatakan bahwa pada analisis SWOT 

berisikan empat pertanyaan besar yang 

sederhana. Yang pertama, apakah 

kekuatan dan kelamahan organisasi Anda? 

Yang kedua, bagaimana Anda menilai 

organisasi anda secara internal? Yang 

ketiga, apakah peluang yang dimiliki 

organisasi dan apakah potensi ancaman 

yang dihadapi perusahaan? Dan yang 

terakhir, bagaimana Anda menilai posisi 

organisasi dalam lingkungannya? Dari ke-

empat pertanyaan tersebut, dua 

diantaranya akan melihat area kekuatan 

dan peluang sedangkan dua lagi melihat 

area ancaman dan kelemahan. Maka akan 

sangat bermanfaat untuk mengajukan 

keempat pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dengan melihat pada keseluruhan model 

bisnis dan masing-masing kesembilan 

elemen model bisnis kanvas. 

2.1.5. Model Bisnis Kanvas 

Model bisnis kanvas adalah sebuah 

konsep model bisnis yang dikembangkan 

oleh Alexander Osterwalder dan Yves 

Pigneur. Konsep bisnis model kanvas ini 

berhasil mengubah konsep model bisnis 

yang rumit menjadi sederhana. Bisnis 

model kanvas ini ditampilkan dalam 

bentuk kanvas yang berisikan 9 

(sembilan) elemen yang terdiri dari 

customer segmentations, value 

propositions, channels, customer 

relationships, revenue streams, key 

resources, key activities, key partnerships, 

dan cost structures. 

 

VALUE 

PROPOSITIONS

CHANNELS

CUSTOMER 

RELATIONSHIPS

CUSTOMER 

SEGMENTATIONS

KEY 

ACTIVITIES

KEY 

RESOURCES

KEY 

PARTNERSHIPS

COST 

STRUCTURE
REVENUE 

STREAMS

 
Gambar 1. Model bisnis kanvas 

 

Hal yang menjadikan model bisnis 

kanvas ini berbeda dengan model bisnis 

yang lain adalah bahwa konsep ini dapat 

menjadi bahasa bersama yang memungkin 

sebuah organisasi atau perusahaan 

mendeskripsikan dan memanipulasi 

model bisnis dengan mudah untuk 

kemudian menciptakan alternatif strategi 

yang baru. Dengan adanya keseragaman 

persepsi atau bahasa yang sama dalam 

memahami maksud dan tujuan dari 

konsep model bisnis kanvas ini maka 

seluruh bagian dari organisasi atau 

perusahaan dapat turut serta 

menyumbangankan ide dan gagasan untuk 

membuat inovasi dalam strategi model 

bisnis tersebut. Hal lain yang sangat 

penting dari adanya kesamaan bahasa dan 

pemahaman tersebut adalah akan 

memudahkan organisasi atau perusahaan 

untuk secara sistematis membuat asumsi-

asumsi tentang suatu model bisnis dan 

melakukan inovasi dengan sukses. 

(Osterwalder dan Pigneur 2010). 

Dalam konsep model bisnis kanvas 

terdapat sembilan elemen yang diberi 

istilah “building block”dalam 

Osterwalder and Pigneur (2010). 

Kesembilan building blocks tersebut 

adalah: 

 

a. Customer segmentations  
 Segmen konsumen yang akan 

dilayani yaitu kelompok/group konsumen  

atau organisasi yang berbeda-beda yang 

ingin dijadikan sasaran dan dilayani oleh 

perusahaan. Pelanggan merupakan inti 
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dari semua model bisnis. Untuk dapat 

memuaskan pelanggan, perusahaan dapat 

mengelompokkan pelanggannya dalam 

segmen-segmen yang berbeda 

berdasarkan kesamaan kebutuhan, 

perilaku, dan atribut lain. Sangat penting 

untuk menentukan segmen mana yang 

akan dilayani organisasi/perusahaan. 

Segmen konsumen/pelanggan mana yang 

paling penting karena tiap segmen perlu 

pelayanan yang berbeda-beda, dicapai 

dengan saluran distribusi yang berbeda, 

memerlukan hubungan yang berbeda, 

mempunyai kemampuan  membayar dan 

memberikan profit yang berbeda.  

 

b. Value Propositions 
Building block value proposisi 

menggambarkan gabungan antara produk 

dan layanan yang menciptakan nilai untuk 

segmen pelanggan yang spesifik. Proporsi 

nilai yang ditawarkan adalah alasan yang 

membuat pelanggan berpindah dari satu 

perusahaan ke perusahaan lain. Setiap 

proporsi nilai harus dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Menurut Morris (2009) mengatakan 

bahwa sebuah model bisnis yang sukses 

harus memiliki keunggulan dari value 

proposition yang dijadikan keunggulan 

kompetitif untuk meningkatkan hubungan 

antar elemen yang dimiliki model bisnis. 

Beberapa contoh elemen-elemen yang 

dapat berkontribusi pada penciptaan nilai 

pelanggan diantaranya: 

1. Sifat baru.  

Produk yang ditawarkan sebaiknya 

memenuhi berbagai kebutuhan 

pelanggan yang belum pernah mereka 

terima sebelumnya. Dengan kata lain, 

perusahaan harus bisa memberikan 

pengalaman yang berbeda dan baru 

akan produk yang ditawarkan. 

2. Kinerja. 

Dengan meningkatkan kinerja produk 

atau layanan merupakan cara yang 

umum untuk menciptakan nilai. 

Misalnya pada industri komputer yang 

biasanya mengandalkan faktor kinerja 

dengan selalu melemparkan mesin 

yang lebih canggih dan andal ke pasar.  

3. Penyesuaian (kustomisasi) 

Menyesuaikan produk atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan spesifik 

pelanggan individu atau segmen 

pelanggan. 

4. Pengurangan Risiko 

Pelanggan akan lebih menyukai 

pengurangan risiko yang muncul ketika 

akan menggunakan suatu produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Sebagai 

contoh misalnya dalam penyaluran 

kredit agribisnis, perusahaan yang 

hendak mengajukan permohonan 

kredit akan lebih menyukai bank yang 

menawarkan risiko yang lebih rendah 

dibanding dengan bank lain. 

 

c. Channels   
Alat atau media yang digunakan 

perusahaan/organisasi berkomunikasi 

atau mencapai target konsumennya, 

sehingga keunggulan/nilai lebih (value) 

perusahaan/organisasi dapat diterima oleh 

target konsumen. Saluran komunikasi, 

distribusi dan penjualan merupakan 

penghubung antara perusahaan dan 

pelanggan yang memiliki fungsi-fungsi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kesadaran pelanggan 

atas produk dan jasa perusahaan 

2. Membantu pelanggan mengevaluasi 

proporsi nilai perusahaan 

3. Memungkinkan pelanggan membeli 

produk dan jasa yang spesifik 

4. Memberikan proporsi nilai kepada 

pelanggan 

5. Memberikan dukungan purnajual 

kepada pelanggan. 

 

d. Customer Relationships  
Tujuan Customer Relationship 

adalah: Akuisisi pelanggan baru, 

mempertahankan pelanggan lama, 

meningkatkan penjualan(ke pelanggan 

lama). Hubungan pelanggan dapat 

didorong oleh motivasi apakah akan 

mengakuisisi pelanggan, retensi 

(mempertahankan pelanggan) atau 
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peningkatan penjualan. Molina et al. 

(2007) dalam jurnalnya yang meneliti 

tentang pengaruh dari metode customer 

relationship terhadap kepuasaan dari 

nasabah menunjukkan hasil yang 

signifikan bahwa bank dapat 

meningkatkan kepuasan nasabahnya 

dengan strategi yang membangun 

hubungan kepercayaan dengan 

nasabahnya. 

 

e. Revenue streams  
Aliran kas yang diperoleh 

perusahaan dari setiap segment customer 

nya.  Revenue Streams menggambarkan 

bagaimana organisasi memperoleh uang. 

Perusahaan harus benar-benar memahami 

apa yang menjadikan pelanggan bersedia 

membayar produk yang perusahaan 

tawarkan.  

 

f. Key Resources  
Asset-aset  atau sumber  daya yang 

penting yang dimiliki orgasasi/perusahaan 

yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan 

dengan lancar.  Setiap model bisnis 

memerlukan sumber daya utama yang 

memungkinkan perusahaan atau 

organisasi dapat menciptakan dan 

menawarkan proporsi nilai yang tepat, 

dapat menjangkau pasar yang ditargetkan, 

dapat mempertahankan hubungan dengan 

segmen pelanggan yang menjadi sasaran, 

yang pada akhirnya dapat memperoleh 

pendapatan atau keuntungan. Sumber 

daya utama setiap organisasi atau unit 

bisnis dapat berupa aset fisik, 

infrastruktur, uang, intektual SDM, 

buday/tata nilai yang bisa dimiliki oleh 

organisasi/perusahaan sendiri atau 

disediakan oleh Key Partners (mitra). 

 

g. Key Activities  
Aktivitas utama yang harus 

dilakukan oleh perusahaan/entitas bisnis 

agar model bisnis dapat berjalan baik. 

Seperti halnya sumber daya utama atau 

Key Resource, aktivitas-aktivitas kunci 

juga dibutuhkan untuk menciptakan dan 

memberikan proporsi nilai, menjangkau 

pasar, mempertahankan hubungan baik 

dengan pelanggan dan pada akhirnya 

dapat menghasilkan pendapatan. 

Contohnya: Kegiatan Supply  Chain untuk 

perusahaan manufaktur, kegiatan Delivery 

untuk perusahaan provider 

telekomunikasi, kegiatan Problem Solving 

untuk konsulatn manajemen, kegiatan 

pendanaan, pembiayaan dan fee based 

income. 

Agar organisasi dapat terus bertahan 

maka harus memiliki key activities yang 

berbeda dengan para kompetitor atau bisa 

saja memiliki key activities yang sama 

dengan kompetitor namun dengan cara 

yang berbeda (Lamarque 2005). 

 

h. Key Partnerships  
Key partnerships menggambarkan 

hubungan dengan pihak ketiga/merupakan 

partner/mitra utama yang penting agar 

model bisnis dapat berjalan lancar. Tujuan 

bermitra adalah untuk mengoptimalkan 

model bisnis diantaranya: Mendapatkan 

harga murah karena skala ekonomis, 

mengurangi risiko (reinsurance) dan 

menambah sumber daya, memperoleh 

sumberdaya yanglebih unggul dan atau 

yang tidak dimiliki. Keberadaan partner 

dalam sebuah bisnis sangat penting, 

karena dapat mempermudah dan 

mempercepat proses bisnis yang ada, 

namun harus ada cara komunikasi, atribut 

kerjasama, dan manajemen konflik yang 

baik (Tuten dan Urban 2001). 

 

i. Cost Structures  
Building block atau elemen ini 

menjelaskan biaya terpenting yang 

muncul ketika mengoperasikan model 

bisnis tertentu. Kegiatan yang dilakukan 

organisasi atau perusahaan dalam 

menciptakan dan memberikan nilai dari 

produk yang ditawarkan, 

mempertahankan hubungan dengan 

pelanggan dan menghasilkan pendapatan 

dapat menyebabkan timbulnya biaya. 

Perhitungan dari struktur biaya akan 

relatif lebih mudah jika organisasi atau 

perusahaan telah terlebih dahulu 



VOL 13. No 1 Tahun 2021 – ISSN – 2088 - 1312 | JURNAL GICI 94 

 

menentukan sumber daya utama (key 

resource), aktivitas-aktivitas kunci (key 

activities) dan kemitraan utama (key 

partnerships).  

Lebih lanjut lagi, Osterwalder dan 

Pigneur (2010) mengungkapkan, ketika 

SWOT dikombinasikan dengan model 

kanvas bisnis, SWOT memungkinkan 

penilaian yang terfokus dan evaluasi 

terhadap model bisnis organisasi dan 

elemen-elemennya. Hasil analisis SWOT 

dapat menjadi dasar untuk perubahan 

model bisnis dan inovasi dalam 

organisasi.  

2.2.  Kerangka Pemikiran 

Secara keseluruhan sistematika 

penelitian dituangkan pada kerangka 

pemikiran konseptual yang digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pusat 

perbelanjaan modern Cilandak Town 

Square, Cilandak Jakarta Selatan. 

Penentuan tempat ini dilakukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa di tempat tersebut memiliki konsep 

hiburan dan menawarkan banyak cafe, 

serta memiliki pengunjung yang banyak 

dengan karakteristik yang beragam. 

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, 

yaitu Bulan Juli 2019 sampai dengan  

Agustus 2019. 

 
3.2 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang akan 

dilakukan adalah dengan menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan 

studi kasus. Penelitian dengan pendekatan 

studi kasus pada TCBTL di Cilandak 

Town Square Jakarta dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai data untuk 

menjawab permasalahan yang ada, 

khususnya kajian strategi di masa yang 

akan datang. Riset dilakukan untuk 

mendapatkan analisis tentang kondisi 

lingkungan internal maupun eksternal 

perusahaan yang akan diwakili oleh 

sembilan elemen yang ada pada bisnis 

model kanvas yang nantinya akan 

digunakan untuk menghasilkan SWOT 

yang ada pada TCBTL di Cilandak Town 

Square Jakarta. 

Selain analisis lingkungan, peneliti 

juga akan menganalisis bisnis model yang 

ada pada saat ini lalu akan dianalisis kajian 

apakah bisnis model tersebut masih 

relevan digunakan dengan kondisi 

persaingan saat ini dengan menggunakan 

pendekatan model bisnis kanvas yang 

pada akhirnya akan diintegrasikan dengan 

analisis internal dan eksternal sehingga 

menghasilkan bisnis model perbaikan 

yang telah disempurnakan melalui analisis 

SWOT. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini ada 

dua yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari beberapa 

sumber data, antara lain pengamatan 

langsung di lapangan (observasi), 

wawancara dengan pihak manajemen 

industri di pusat perbelanjaan modern 

Cilandak Town Square, wawancara 

dengan pelaku usaha cafe, wawancara 

dengan konsumen pada TCBTL. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

berbagai sumber literatur dan bacaaan 

lainnya, seperti buku, jurnal, internet, 

media massa, pendapat para ahli dan 
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artikel serta publikasi data dari perusahaan 

maupun instansi yang terkait dengan 

penulisan penelitian ini baik pemerintah 

maupun swasta.   

Tabel 2. Jenis Dan  Sumber Data Yang 

Dibutuhkan 

N

o

. 

Jenis Data Sumber Data 

1

. 

Data Primer: 

Data untuk analisis faktor 

internal dan eksternal 
perusahaan untuk analisis 

SWOT, Visi dan misi, 

Tujuan dan sasaran, 

Struktur Organisasi, 
Kondisi Persaingan, 

Kompetensi yang dimiliki 

 

Pemilik cafe, 

manager cafe, 
konsumen  

2

. 

Data Sekunder: 

Data perkembangan 
Industri Cafe, Data 

demografi Jakarta Selatan 

customer segmentation, 

Data tahunan target 
proyeksi sasaran, Cost 

structures, Arus 

Pendapatan, Pangsa Pasar 

 

 informasi 
internal cafe, 

Literaure review 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini akan diperoleh dengan 

metode sebagai berikut: 

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan 

wawancara langsung dan terstruktur 

dengan cara in depth interview dengan 

pihak manajemen cafe yang dianggap 

berkompeten dan memiliki kapasitas 

untuk menjelaskan tentang visi dan 

misi perusahaan, kegiatan serta 

kebijakan strategik, serta segala 

informasi yang dibutuhkan penulis. 

Selain wawancara dengan pihak 

manajemen, penulis juga akan 

melakukan wawancara dengan pihak 

luar perusahaan yang dianggap expert 

di bidang yang terkait dengan 

penelitian sebagai masukan untuk 

penelitian ini. 

2. Kuesioner, yaitu dengan cara 

memberikan serangkaian pertanyaan 

tertulis dan daftar isian untuk 

mendapatkan data dan informasi dari 

responden yang dipilih. 

3. Observasi, yaitu dengan cara 

pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung di lokasi penelitian untuk 

mengetahui aktivitas dan kegiatan yang 

terjadi.  

Data sekunder yang dibutuhkan 

untuk penelitian ini akan diperoleh dari 

studi literatur seperti buku, laporan 

keuangan cafe serta penelitian 

terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini. 

 

3.5 Teknik Penentuan Responden 

Dalam penelitian ini digunakan 

pengambilan contoh (sampling 

procedure) dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengambilan contoh 

secara sengaja (purposive sampling). 

Dengan teknik penentuan responden 

menggunakan teknik purposive sampling 

maka penulis secara langsung memilih 

sendiri pihak-pihak yang menjadi 

responden yang terdiri dari responden 

yaitu pihak dari TCBTL di Cilandak Town 

Square Jakarta yang memiliki kemampuan 

dan kapasitas untuk memberikan 

informasi yang relevan dan dapat 

memberi masukan terhadap model bisnis 

yang akan diteliti oleh penulis yang pada 

akhirnya dapat memberikan kontribusi 

pada penyusunan formulasi strategi bagi 

TCBTL di Cilandak Town Square Jakarta. 

 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis 

Data 

Data akan diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan:  

 

1. Analisis deskriptif kualitatif.  

 Peneliti mengkaji dan 

mengintrepretasi data yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi  mengenai informasi kondisi 

TCBTL di Cilandak Town Square Jakarta 

secara menyeluruh baik dari sisi internal 

maupun eksternal perusahaan. Analisis 

deskriptif kualitatif ini menggunakan 

pendekatan non statistik.  

 Hasil yang didapat berupa pemahaman 

penelitimengenai visi, misi, norma dan 
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nilai-nilai yang menjadi landasan 

organisasi dalam menjalankan 

kegiatannya. Pemahaman ini menjadi 

catatan bagi peneliti ketika merumuskan 

model perbaikan dan strategi 

pengembangan.  

 

2. Analisis identifikasi model bisnis 

menggunakan pendekatan BMC 

 Identifikasi model bisnis akan 

dilakukan menggunakan pendekatan 

BMC (Business Model Canvass) dengan 

melakukan ‘potret’ pada sembilan elemen 

BMC. Hasil wawancara dari masing-

masing responden dikumpulkan dan 

direkapitulasi menjadi data yang siap 

diolah. Dari data tersebut, peneliti 

kemudian mengolahnya dengan sembilan 

elemen BMC, sehingga didapat gambaran 

model bisnis TCBTL di Cilandak Town 

Square Jakarta saat ini. 

 Dalam mendesain BMC, yang 

dilakukan pertama kali adalah 

mengidentifikasikan customer segments. 

Pelanggan merupakan sasaran dari nilai 

yang ingin disampaikan organisasi, dan 

membuat organisasi bertahan, sehingga 

organisasi perlu mengetahui secara jelas 

pelanggan yang ingin dituju agar tepat 

sasaran. Setelah customer segments 

didefinisikan dengan jelas, langkah 

selanjutnya adalah mengisi value 

propotisions, yang merupakan nilai-nilai 

yang ditawarkan organisasi kepada 

customer segments yang dibidik. Nilai-

nilai tersebut dapat berbentuk produk atau 

jasa yang menjadi keunikan dari 

organisasi. Value propotisions dapat juga 

dibuat menyesuaikan dengan customer 

segments yang akan dipilih. Organisasi 

perlu mendidik customer segments yang 

dibidik, agar bersedia menerima value 

propotisions yang ditawarkan.Channels 

menjelaskan bagaimana 

mengkomunikasikan, mengantar, dan 

berinteraksi dengan pelanggannya. 

Kegiatan channelsdipengaruhi oleh 

efektifitas dari key resources, key 

activities, dan key partners. Customers 

relationship merupakan cara organisasi 

menjaga hubungan dengan pelanggan 

lama, dan bagaimana organisasi 

menjaring pelanggan baru. Apabila 

organisasi telah fokus menentukan 

customer segmentsyang dituju, value 

propotisionsdapat disampaikan tepat 

sasaran, serta channels dan customer 

relationshipdikelola dengan baik, maka 

revenue streamsatau aliran dana akan 

terus masuk kedalam organisasi. 

Elemenkey resources, key activities, dan 

key partnersyang dimiliki organisasi 

kemudian dikelola secara baik dan efisien. 

Efisiensi dalam pengelolaan ketiga 

elemen tersebut sangat diperlukan untuk 

menjaga cost structure tetap efisien.  

 

3. Analisis SWOT. 

 Analisis lingkungan internal dan 

eksternal pada penelitian ini dilakukan 

terhadap kesembilan elemen BMC. Dari 

hasil tersebut, maka akan diperoleh 

kekuatan dan kelemahan sebagai faktor 

strategis internal serta peluang dan 

ancaman sebagai faktor strategis 

eksternal.  

 Dari analisis SWOT terhadap 

kesembilan elemen BMC tersebut, 

kemudian dihsilkan rumusan alternative 

strategi dan implikasi manajerial bagi 

TCBTL di Cilandak Town Square Jakarta 

guna perbaikan model bisnis yang telah 

disempurnakan dan disesuaikan dengan 

kondisi tantangan di masa yang akan 

datang.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Persaingan  

Analisis persaingan pada penelitian 

ini menggunakan tools Lima Kekuatan 

Porter (Porters Five Forces). Pasar yang 

diteliti adalah pasar yang merupakan 

cakupan TCBTL  pada Cilandak Town 

Square Jakarta Selatan. Analisis ini sudah 

meliputi coffee shop yang merupakan 

pesaing langsung maupun tidak langsung 

TCBTL pada Cilandak Town Square 

Jakarta Selatan. 
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Gambar 3. Analisis Pesar menggunakan 

Lima Kekuatan Porter (Porters Five 

Forces) 

4.1.1. Ancaman Pendatang Baru: High 

Ancaman terhadap pesaing baru yang 

akan masuk dalam bisnis coffee 

shop tergolong tinggi, dengan barrier to 

entry yang tidak terlalu tinggi, karena 

setiap kompetitor yang baru dan ingin 

bersaing dalam bisnis outlet kopi kelas 

premium ini setidaknya “hanya” memiliki 

modal investasi yang tidak cukup besar. 

Menurut Rachmansyah, 2012  bahwa 

investasi yang diperlukan untuk medirikan 

satu outlet coffee shop adalah sekitar Rp. 

300.000.000. Nilai investasi tersebut 

sudah termasuk didalamnya; biaya sewa 

tempat, peralatan dan funitur, lisensi, 

legalitas dan biaya-biaya lain. Bagi 

perusahaan berskala internasional, biaya 

tersebut tidaklah terlalu besar, sehingga 

dapat dikatakan bahwa hambatan masuk 

industri ini tergolong kecil. Dengan 

demikian ancaman pendatang baru bagi 

coffee shop yang sudah ada sangatlah 

tinggi. 

 

4.1.2. Produk Substitusi: High 

Terdapat banyak sekali jenis 

minuman yang dapat menjadi substitusi 

dari minuman kopi. Produk-produk 

tersebut antara lain; jus buah, air mineral, 

minuman bersoda, energy drink dan lain-

lain. Bahkan produk substitusi bisa juga 

berasal dari konsumen itu sendiri, dimana 

konsumen tersebut membuat kopi di 

rumah masing-masing dengan 

menggunakan mesin coffee maker dengan 

menggunakan bahan dasar biji kopi yang 

sama yang digunakan oleh TCBTL. 

 

4.1.3. Kekuatan Tawar Pembeli: Low 

Tidak terdapat pembeli tunggal dalam 

bisnis coffee shop, sehingga TCBTL 

sedapat mungkin menyediakan produk-

produk minuman yang variatif, yang dapat 

memenuhi keinginan dari konsumen yang 

beragam. Karena ketersediaan produk 

substitusi yang sangat banyak, dan 

biaya switching yang hampir tidak ada, 

maka konsumen memiliki sensitivitas 

terhadap harga kopi premium, apabila 

terjadi kenaikan harga yang tidak diikuti 

dengan kenaikan kualitas produk yang 

ditawarkan, maka konsumen cenderung 

untuk beralih ke produk substitusi dari 

kopi TCBTL. 

 

4.1.4. KekuatanTawar 

Pemasok: Moderate 

TCBTL menggunakan biji kopi 

yang sudah terstandarisasi kualitasnya 

dari pemasok (supplier) pilihan, sehingga 

untuk biaya peralihan pemasok (supplier) 

pengganti menjadi rendah, dan cenderung 

moderat. TCBTL benar-benar menjaga 

hubungan baik dengan suppliernya dan 

berprinsip pada kejujuran. 

 

4.1.5. Persaingan diantara Coffee 

Shop: High 

Banyaknya minuman pengganti 

yang tersedia, menjadikan 

kompetisi/persaingan dalam bisnis coffe 

shop ini sangat tinggi (high). TCBTL 

harus tetap menjaga competitive 

advantage-nya sebagai kedai kopi 

Kekuata

n Tawar 

Pemaso

k 
MOD

Kekuata

n Tawar 

Pembeli LOW 

 Produk 

Substitu

si HIGH 

Persaingan 

diantara 

Coffee 

Shop HIGH 

Ancama

n 

Pendata

ng Baru HIGH 
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premium dengan pelayanan yang 

memuaskan, dan berusaha mengubah 

tingkat persaingan dalam bisnis coffe shop 

premium ini dari yang sifatnya tinggi 

(high) ke arah moderate bagi The TCBTL. 

 

4.2. Karakteristik Taget Pasar 

TCBTL menargetkan konsumen 

usia muda, yaitu remaja usia belasan dan 

karyawan yang bekerja di sekitar kawasan 

bisnis strategis. TCBTL menyelaraskan 

diri dengan merek besar lainnya dan 

menyasar pasar anak muda. Hal ini 

menyebabkan pangsa pasar dan 

keuntungan bagi TCBTL menjadi 

terbatas. 

TCBTL menyadari bahwa usaha 

franchise yang berasal dari negara asing 

sering mengalami masalah berkaitan 

dengan perbedaan lingkungan sosial, 

ekonomi dan budaya. Sehingga 

diperlukan adaptasi sistem, modifikasi 

produk asli, dan pendekatan pemasaran 

yang berbeda. Tingginya biaya sewa 

lokasi, menjadikan TCBTL harus 

menetapkan harga produknya sedikit lebih 

premium dibandingkan kompetitornya, 

seperti Starbucks. TCBTL membidik 

pangsa pasar dengan konsumen niche 

yang menganggap minum kopi atau teh 

merupakan sebuah gaya hidup masyarakat 

modern. 

 

4.3. Strategic Customer Relationship 

Management  
TCBTL menyediakan situs (website) 

yang mampu menampung segala saran 

maupun kritikan dari pelanggannya, di 

www.coffeebean.co.id Konsumen bisa 

dengan bebas memberikan komentar 

mereka di situs tersebut. Selain itu, 

TCBTL juga memiliki layanan customer 

care di customercare@coffeebean.co.id a

tau di telepon 021-7980388. TCBTL juga 

memiliki berbagai program amal melalui 

pemberian donasi ke berbagai sekolah, 

badan amal dan lembaga baik nasional 

maupun luar negeri yang bermanfaat bagi 

masyarakat, karyawan dan pelanggan. 

Sebagai franchise yang berpusat di 

Amerika Serikat, TCBTL sebisa mungkin 

bekerja keras untuk menjadi ‘tetangga 

yang baik’ dimanapun mereka mendirikan 

usahanya. 

 

4.4. Analisis SWOT 

1. Kekuatan (Strength) 

 Price power (kekuatan harga) 

TCBTL memiliki kemampuan 

mempertahankan harga premium 

untuk produknya, disaat yang sama 

mereka harus mempertahankan 

pelanggan. Hal ini memungkinkan 

karena mereka memiliki kualitas 

produk dan layanan yang prima. 

 Strategi Pemasaran 

TCBTL lebih memilih untuk 

memiliki seluruh unit bisnis yang 

ada, dan bukan di sub-waralaba kan. 

Hal ini dilakukan karena mereka 

memiliki target pasar ceruk (niche) 

dan bukannya produk massal.  

 Program Pelatihan dan Perekrutan 

Karyawan:  

TCBTL mendirikan kantor regional 

di Singapura untuk memberikan 

pelatihan bagi karyawannya. 

Pelatihan khusus diberikan kepada 

staf untuk menjadi lebih baik dalam 

memberikan layanan kepada 

konsumen.  

 Budaya Inovasi 

TCBTL menerapkan nilai-nilai 

utama/core values yang berupa 

FROTH: Friendly (Ramah), Respect 

(Saling Menghargai), Ownership 

(Rasa Memiliki), Teamwork dan 

Honesty (Kejujuran). Ketika 

pegawai The Coffee Bean & Tea 

Leaf membuka pintu toko, mereka 

tidak sekedar membuka pintu untuk 

para pelanggan, mereka juga 

membukakan pintu kepada para 

sesama karyawan The Coffee Bean 

& Tea Leaf  yang lainnya. 

 Penghargaan dari Pusat 

Mengikutsertakan barista pada 

berbagai kompetisi, baik tingkat 

nasional maupun tingkat 

internasional. Kompetisi ini 

mailto:customercare@coffeebean.co.id
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bertujuan untuk memberikan 

apresiasi serta peningkatan 

kreativitas pada barista di seluruh 

negara-negara pemegang lisensi 

TCBTL. Di Indonesia sendiri setiap 

tahunnya diadakan kompetisi 

internal sebelum mengirimkan 

perwakilannya dalam mengikuti 

kompetisi barista pada tingkat Asia 

Pasifik dan dunia. 

 

2. Kelemahan (Weakness) 

 Kebijakan waralaba, dimana 

pemegang lisensi (pewaralaba) tidak 

diperbolehkan melakukan sub-

waralaba outlet mereka kepada 

pihak lain. 

 Manajemen yang lemah, dimana 

pewaralaba dapat memiliki sistem 

manajemen yang berbeda dengan 

negara asalnya, Amerika. Terutama 

berkaitan dengan etos kerja yang 

tidak sama antara pusat dengan 

negara pewaralaba. 

 Target Pasar. 

Konsumen yang dibidik oleh 

TCBTL sama dengan target 

konsumen yang dibidik oleh 

perusahaan-perusahaan besar dunia 

lainnya. Namun target pasar TCBTL 

adalah anak muda yang tidak 

memiliki daya beli yang kuat. 

 

3. Peluang (Opportunity) 

 Kemajuan Teknologi 

Dengan selalu menerapkan 

teknologi terbaru, maka secara 

otomatis juga membangun 
hambatan masuk bagi perusahaan 

sejenis  

 Produk dan Layanan Baru 

TCBTL sudah menjual mesin 

pembuat kopi (coffee maker), 

sehingga memungkinkan pelanggan 

membawa citarasa kopi kualitas 

tinggi ke rumah mereka 

 Pasar potensial TCBTL Indonesia 

masih terbuka lebar, seperti pasar 

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi 

dan Papua yang belum maksimal 

disentuh oleh TCBTL. 

 Perubahan gaya hidup dan pola 

konsumsi masyarakat perkotaan 

yang mulai banyak menghabiskan 

waktu bersantai bersama keluarga 

dan teman di coffee 

shop. Keberadaan coffee 

shop bahkan dimanfaatkan sebagai 

tempat berbisnis bagi kaum 

eksekutif atau profesional, selain 

sebagai tempat untuk melepas lelah 

setelah seharian bekerja. Aktivitas 

masyarakat perkotaan yang padat 

telah membawa perubahan pada 

pola kebiasaan mengkonsumsi 

makanan ke arah yang lebih praktis. 

 

4. Tantangan (Threat) 

 Persaingan bisnis franchise yang 

sangat kompetitif, seperti Mc 

Donald, Seven Eleven, Indomaret, 

Starbucks, Gloria Jeans Cafe, 

Excelso, DJournal Cafe dan 

berbagai jenis tempat untuk 

bersantai sambil menikmati 

minuman dan hidangan yang telah 

disediakan, menjadikan TCBTL 

harus memiliki satu keunggulan 

yang membuatnya berbeda dengan 

kompetitornya. 

 Produk Substitusi 

Terdapat banyak sekali produk 

pengganti TCBTL, diantaranya 

coffee shop pesaing, air mineral, jus, 

minum kopi di rumah dan lain 

sebagainya. 

 Isu Ekonomi 

Oleh karena kopi dan teh termasuk 

barang yang unik, dan dikategorikan 

sebagai barang mewah, sehingga 

permintaannya termasuk sensitif 

terhadap pendapatan masyarakat. 

Jika terjadi kelesuan ekonomi, 

pendapatan masyarakat menurun, 

maka kemungkinan besar 

permintaan pada kopi juga akan 

menurun. 

 Perubahan Politik 
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Bisnis TCBTL sangat rentan 

terhadap perubahan-perubahan yang 

berkaitan dengan tarif impor, pajak 

impor, bea masuk dan lain 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Indentifikasi variabel SWOT 

 

Berdasarkan variabel-variabel 

pada Analisis SWOT di atas, dapat 

disusun SWOT matriks yang dapat 

digunakan untuk menyusun strategi 

bersaing yang tepat bagi TCBTL. SWOT 

matriks disusun dengan 

mengkombinasikan faktor internal dan 

faktor eksternal untuk memaksimumkan 

kemampuan yang ada pada perusahaan. 

Dengan memanfaatkan matriks ini, 

perusahaan diharapkan dapat 

menggunakan kekuatannya untuk meraih 

peluang yang tersedia, dan 

meminimumkan sedapat mungkin 

pengaruh kelemahan perusahaan sehingga 

dapat menghadapi tantangan-tantangan 

yang ada. Adapun Matriks SWOT disusun 

sebagai berikut: 

 

4.5. SWOT Matrix 
 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Matriks SWOT 

 

Kekuatan – Peluang (S-O) 

 Melakukan inovasi dengan 

memperkenalkan/menjual mesin 

pembuat kopi (coffee maker) untuk lini 

produk mereka. Sehingga TCBTL 

mengharapkan pelanggannya dapat 

membawa rasa dan kualitas produk 

mereka kepada konsumen di rumah. 

Hal ini tentu akan dapat menambah 

kemampuan daya saing TCBTL. 

 Dengan memperkenalkan minuman 

baru, seperti 'Ice Blended' 

memungkinkan TCBTL untuk masuk 

ke target pasar yang baru, misalnya 

pelajar usia 15 tahun.  

 

Kekuatan – Tantangan (S-T) 

 Untuk mengatasi persaingan di 

industri, TCBTL perlu mengambil 

aspek terkuat mereka dan 

menggunakannya untuk memperoleh 

keuntungan. Layanan pelanggan 

mereka adalah titik penjualan yang 

unik dan dapat menjadi kekuatan 

pendorong untuk memenangkan 

persaingan mereka 

 Dengan meningkatkan lini produk 

mereka, TCBTL dapat menghindari 

banyaknya produk substitusi kopi 

dipasaran. Misalnya, dengan 

menawarkan minuman dingin yang 

menyegarkan. Dengan 

memperkenalkan minuman seperti 'Ice 

Blended', TCBTL dapat terus 

memuaskan pelanggan mereka dan 

menghindari kehilangan penjualan 

yang disebabkan banyaknya produk 

pengganti. 

Kelemahan – Peluang (W-O) 

Oleh karena TCBTL menjual produk 

mereka dengan harga premium, maka 

penjualan dapat saja berkurang ketika 

permintaan menurun, dimana 

permintaan konsumen bersifat sangat 

sensitif terhadap harga. Namun, hal 

tersebut dapat diatasi melalui 

penggunaan media promosi, seperti 

misalnya skema pemberian 

penghargaan kepada pelanggan yang 
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loyal. Sehingga meskipun sifat 

permintaannya sensitif terhadap harga 

namun disisi yang lain TCBTL dapat 

menciptakan nilai bagi pelanggan 

mereka. 

Kelemahan -  Tantangan (W-T) 

Perbedaan antara negara sudah barang 

tentu akan menimbulkan etika kerja yang 

berbeda pula. Untuk TCBTL, layanan 

pelanggan merupakan faktor kunci yang 

membedakan perusahaan mereka dengan 

perusahaan yang lain dalam suatu industri. 

Perusahaan TCBTL bagaimanapun juga, 

tidak bisa memantau seluruh waralaba 

setiap hari, dan menyadari bahwa terjadi 

indikasi layanan yang buruk atau 

manajemen yang lemah hingga pada 

periode review tertentu. Oleh karena itu, 

pelatihan harus diselesaikan oleh semua 

manajer untuk memastikan bahwa visi dan 

misi perusahaan dijabarkan kepada 

karyawan dengan benar.  

4.6. Bisnis Model Kanvas 

Key Partners 

TCBTL memiliki mitra kunci (Key 

Partner)  yang terdiri dari petani kopi dari 

Amerika Latin, Asia Pasifik dan Afrika 

Timur yang memasok bahan baku ke 

outlet-outlet TCBTL di seluruh Amerika 

Serikat dan Asia (Franchisepool, 2010). 

Sedangkan untuk outlet diluar daerah 

Amerika Serikat dan Asia, TCBTL 

memiliki Key Partner lain.Oulet-outlet ini 

secara kolektif membangun reputasi 

merek dan menciptakan pendapatan untuk 

merek TCBTL. 

 

Key Activities 

Aktivitas kunci (key activities) yang 

dilakukan oleh TCBTL menjual produk 

mereka melalui outlet milik pewaralaba . 

Mereka juga memiliki sebuah toko online, 

di mana pelanggan dapat membeli biji 

kopi dan mesin kopi untuk menikmati 

minuman panas berkualitas tinggi di 

rumah mereka sendiri (Coffee Bean & Tea 

Leaf, 2013). 

Key Resources 

TCBTL menawarkan produk-

produk berkualitas tinggi yang dibuat dari 

bahan-bahan terbaik. Para pemasok 

TCBTL memasok biji kopi terbaik dari 

Amerika Latin dan Asia, dan daun teh 

terbaik dari Sri Lanka, Thailand, India dan 

Kenya untuk membuat minuman panas 

yang sempurna (Franchisepool, 2010). 

Selain itu TCBTL memiliki Key 

Resources yang lain yaitu staf yang 

berdedikasi tinggi yang bekerja di seluruh 

900 outlet . TCBTL menempatkan 

penekanan yang kuat dalam memberikan 

layanan terbaik dalam misi dan nilai-nilai 

mereka, dan menjaga misi dan nilai-nilai 

yang relevan di semua outlet mereka, 

mejaga kinerja merek TCBTL (Coffee 

Bean & Tea Leaf, 2013). 

 

Cost Structure 

Terhadap cost structure (struktur 

biaya), TCBTL mengalokasikan biaya 

mereka di berbagai sektor antara lain 

seperti iklan, peralatan, bahan baku, 

sumber daya manusia dan biaya 

transportasi. TCBTL adalah perusahaan 

digerakkan oleh nilai atau yang disebut 

juga value-driven company, yang berarti 

bahwa mereka berfokus pada 

memaksimalkan nilai produk dan layanan 

mereka daripada berfokus pada 

meminimalkan biaya . 

Value Proposition 

Proposisi nilai (value proposition) 

TCBTL yaitu menawarkan untuk 

pelanggan mereka teh berkualitas tinggi 

dan kopi bersumber dari lokasi eksotis, 

serta makanan lezat dan lingkungan yang 

nyaman untuk makan di toko mereka . 

TCBTL membedakan diri dari pesaing 

mereka dengan resep mereka yang unik, 

biji kopi berkualitas tinggi , dan layanan 

berkualitas tinggi (Franchisepool, 2010). 
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Customer Relationships 

Bagi TCBTL pelayanan tatap 

muka merupakan ujung tombak dalam 

membangun hubungan. TCBTL 

menawarkan pelayanan tatap muka untuk 

para pelanggan kopi di toko setiap hari 

Setiap minuman dibuat langsung, toko 

didesain dengan mengutamakan 

kenyamanan dan para pelanggan 

memungkinkan untuk mendapatkan 

hadiah atau merchandise setiap 

melakukan pembelian didalam toko. 

Dengan menawarkan pelayan 

tatap muka, nilai inti dari TCBTL adalah 

“setiap anggota tim/pegawai harus mampu 

membangun ikatan kepercayaan dengan 

para pelanggan dan tamu. Dengan 

menunjukkan nilai inti (dikenal dengan 

FROTH, atau Friendly, Respect, 

Ownership, Teamwork dan Honesty ), 

perusahaan akan menginspirasi atau 

mendorong semua karyawan TCBTL 

untuk saling menghormati dan 

menghargai satu sama lain dan untuk 

memberikan  Total Quality Experience 

(total pengalaman berkualitas) yang 

diharapkan oleh para pelanggan ketika 

mengunjungi TCBTL (franchisepool, 

2013). 

Ketika mengharapkan kinerja dan 

pendapatan yang lebih tinggi, perusahaan 

akan memperhitungkan hubungan kepada 

pelanggan kedalam manajemen, yang 

merupakan bantuan atau dukungan yang 

diberikan kepada TCBTL Citos sebagai 

pewaralaba disemua kegiatan atau 

aktivitas. Dukungan diberikan melalui 

bantuan atau pendampingan dalam hal 

desain toko, spesifikasi dan konstruksi 

toko, dukungan manajemen operasional 

dari hari pertama pembukaan TCBTL 

Citos secara berkelanjutan, pelatihan bagi 

pewaralaba (pemilik toko) dan pegawai di  

Los Angeles, Kuala Lumpur dan 

Singapore (coffeebean, 2013).  
 

Sementara itu, pewaralaba juga diberikan 

bantuan dalam hal strategi untuk masuk 

pasar oleh kantor pusat, dengan kata lain 

TCBTL Citos diberikan jaminan untuk 

beroperasi dan masuk pasar industri cafe, 

bantuan sumber daya dan bimbingan 

untuk meningkatkan visibilitas merek dan 

membantu mempertahankan integritas 

dan nama baik TCBTL disamping 

meningkatkan dan memperkuat nilai 

merek TCBTL (coffeebean, 2013).  

 
Channels  

TCBTL melakukan strategi rantai 

pasok terintegrasi, yang terpusat pada satu 

lokasi. Saluran pendistribusian untuk 

bahan baku dan produk lain dilakukan 

oleh distributor pihak ketiga. Dengan 

menggunakan pihak ketiga yang lebih 

profesional, TCBTL akan lebih fokus 

dalam kegiatan operasionalnya sesuai 

nilai inti yang dianut. Bahan baku dan 

produk dari TCBTL diseluruh dunia, 

termasuk TCBTL Citos, dipasok oleh 

pihak ketiga yang berlokasi di Compton, 

California. Pengiriman dilakukan secara 

rutin untuk menjamin kualitas produk.  

Sejak diberlakukannya sistem rantai pasok 

terintegrasi, TCBTL pusat dapat 

memberikan solusi kepada waralaba yang 

berbeda dan pelanggan di pasar global, 

sesuai dengan latar belakang 

permasalahannya.  Franchising atau 

waralaba merupakan salah satu strategi 

TCBTL dalam hal penyaluran produknya. 

Secara spesifik, TCBTL Citos merupakan 

salah satu pewaralaba yang mampu 

mengidentifikasi dan memanfaatkan 

elemen lokal, antara lain perbedaan 

budaya, perilaku konsumen dan 

permintaan yang berfluktuatif secara 

spesifik. TCBTL Indonesia melalui PT 

Trans Coffee sebagai pemegang lisensi, 

mampu mengadaptasi prinsip 

glocalization- think globally and act 

locally yang diharapkan oleh TCBTL 

pusat. 
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Customer Segments 

 Berdasarkan hasil penelitian, 

terdapat beberapa segemen konsumen 

yang berbeda di TCBTL Citos, yang 

pertama adalah konsumen yang berusia 

18-40 tahun. Konsumen yang berada pada 

segmen ini sebagian besar merupakan 

pelajar, remaja, pegawa kantoran dan 

orang tua yang bekerja. Konsumen jenis 

ini, menganggap kopi dan teh sebagai 

bagian dari gaya hidup mereka dalam 

upaya meringankan tekanan akibat 

pekerjaan, sekolah, atau kehidupan sehari-

hari. Segmen ini diidentifikasikan dengan 

kaum muda, urban dan professional 

(yuppies-Young, Urban dan Proffesional). 

Hal ini sesuai dengan target pasar yang 

dibidik oleh TCBTL melalui PT Trans 

Coffee. Secara umum, perilaku konsumen 

didalam segmen ini adalah peminum kopi 

yang membutuhkan kopi sebagai pelepas 

stress yang sebagian adalah pekerja atau 

pelajar, sedangkan peminum kopi yang 

lebih tua atau eldery biasanya bertujuan 

untuk pertemuan sosial dan/atau rekreasi.  

Revenue streams  

Dalam penelitian ini terungkap 

bahwa secara umum pendapatan TCBTL 

berasal dari penjualan produk serta 

pendapatan yang berasal dari produk 

makanan dan minuman. Namun, hingga 

tulisan ini dibuat, peneliti tidak berhasil 

mendapatkan data total penjualan dari  

lokasi penelitian, maupun data sekunder 

perusahaan PT Trans Coffee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Model Bisnis Kanvas TCBTL 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

identifikasi elemen model bisnis yang ada, 

disimpulkan bahwa TCBTL  memiliki 

komponen elemen model bisnis kanvas 

yang terdiri dari customer segmentations, 

value propositions, channels, customer 

relationships, revenue streams, key 

resources, key activities, key partnerships 

dan cost structures yang telah dipetakan 

melalui wawancara dengan responden. 

Terdapat beberapa elemen bisnis model 

yang memang sudah terikat sehingga tidak 

mengalami perubahan atau perbaikan, 

yaitu value propositions, channels, key 

resources, key activities, key partnerships 

dan cost structures. Hal ini terjadi karena 

TCBTL di Indonesia merupakan pihak 

pewaralaba atau pihak yang menerima 

waralaba, sehingga semua kegiatan 

operasional sudah mengacu kepada 

peraturan atau standar yang diterapkan 

oleh TCBTL pusat, yang disesuaikan 

dengan elemen lokal melalui PT Trans 

Coffee sebagai pemegang lisensi TCBTL 

di Indonesia.  
Untuk mendukung model bisnis 

yang telah disempurnakan harus 

dipisahkan diperlukan program-program 

perbaikan yang dihasilkan dari 

indentifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang serta ancaman dari masing-

masing elemen model bisnis kanvas yang 

dimiliki. Dari analisis SWOT dari masing-

masing elemen dihasilkan 8 (delapan) 

program perbaikan, diantaranya 

melakukan inovasi baik lini produk, 

pemasaran maupun customer service yang 

dielaborasi ke setiap perwaralaba; TCBTL 

harus selalu melakukan peningkatan 

pelayanan sebagai upaya meningkatkan 

kepuasan pelanggan; dan meningkatkan 

fasilitas gerainya.  

 

5.2. Saran 

1. Karena konsumen yang dibidik 

oleh TCBTL sama dengan target 

konsumen yang dibidik oleh 
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perusahaan-perusahaan besar 

dunia lainnya, maka sebaiknya 

TCBTL harus serius/berfokus lagi 

pada target konsumen yang lebih 

spesifik, misalnya para 

profesional, manajer, eksekutif 

dan pengusaha. 

2. Untuk memperbesar bisnisnya, 

sebaiknya TCBTL menjadi 

perusahaan go public, sehingga 

dengan modal yang lebih besar 

mampu membuka gerai coffee 

shop yang lebih banyak lagi di 

kota-kota besar di Indonesia. 

3. TCBTL harus selalu berusaha 

memperbaiki produk dan 

layanannya serta memberikan 

informasi dan promosi yang 

mengena di hati konsumen agar 

dapat memenangkan persaingan 

dengan coffee shop franchise 

lainnya. 
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ABSTRAK 

 
 

Seiring dengan perkembangan bisnis fashion yang saat ini terus digandrungi oleh kalangan 

millenial, maka perusahaan- perusahaan yang bergerak di bidang penjualan fashion baik 

yang skala besar, menengah maupun kecil mulai banyak bermunculan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah celebrity endorser, citra 

merek dan diskon berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk sweter polos. 

Motode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Adapun sampel pada penelitian ini sebanyak 385 responden. Hasil penelitian 

menunjukan hasil uji hipotesis secara bersama-sama (Uji-F) celebrity endorser, citra merek, 

dan diskon secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. 

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji-t) menunjukan bahwa variabel celebrity endorser 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen produk Sweater polos dan 

citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen produk 

Sweater polos. 

 

Kata Kunci: Celebrity Endorser, Citra Merek, Diskon, Minat Beli 

 
 

ABSTRACT 

 

Along with the development of the fashion business that is currently continued to be 

embraced by millennials, the companies engaged in the sale of fashion both large, medium 

and small began to emerge. The purpose of this study is to analyze and find out if celebrity 

endorsers, brand image and discounts affect consumers' buying interest in plain sweater 

products. The data analysis motto used in this study uses multiple linear regression analysis. 

The sample in this study as many as 385 respondents. The results showed the results of 

hypothetical tests together (F-Test) celebrity endorser, brand image, and discount together 

have a positive and significant effect on buying interests. Partial hypothetical test results (t-

test) showed that celebrity endorser variables have a positive and significant effect on 

consumer buying interests of plain sweater products and brand image has a positive and 

significant effect on consumer buying interests of plain Sweater products. 

Keywords: Celebrity Endorser, Brand Image, Discount, Buy Interest 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri Kreatif saat ini terus 

berkembang dengan pesat, seperti 

menciptakan sebuah industri yang datang 

dari beragam hobi, industri kreatif begitu 

lekat dengan masyarakat. Industri kreatif 

adalah sebuah kegiatan ekonomi yang 

terikat dengan menciptakan ataupun 

memanfaatkan pengetahuan 

informasi.Industri kreatif di Indonesia 

dikatakan juga sebagai Industri budaya atau 

ekonomi kreatif.Industri kreatif terbentuk 

dari pemanfaatan serta kreativitas yang 

menghasilkan pemikiran pemikiran baru 

serta ide-ide baru dan membuka lapangan 

pekerjaan yang baru.Semua itu untuk 

menciptakan kesejahteraan. Industri kreatif 

merupakan buah hasil dari setiap daya pikir 

dan daya cipta setiap individu. Pada Industri 

fesyen terdapat juga jaket yang menjadi 

kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pecintanya, di Jakarta sendiri 

perusahaan yang memproduksi Jaket sudah 

banyak, seperti Sweater polos.id, Cartex 

blanche.official, dan The silversky.co. 

Ketiga perusahaan tersebut 

menggunakan media internet (internet 

marketing). Mereka memanfaatkan situs 

berbasis jejaring sosial yang mereka miliki 

untuk beriklan guna mempromosikan 

produk menggunakan metode celebrity 

endorser untuk menarik 

konsumen.Berdasarkan dengan jumlah 

followers, Sweaterpolos.id memimpin lebih 

jauh sehingga penelitian ini akan lebih di 

fokuskan untuk meneliti onlineshop 

Sweaterpolos.id. Penggunaan Instagram 

dapat dikatakan efektif bagi 

Sweaterpolos.id karena memungkinkan 

Sweaterpolos.id melakukan promosi dan 

penjualan yang menjangkau calon pembeli 

secara luas, tidak terbatas ruang , jarak dan 

waktu, karena pada dasarnya, Instagram 

merupakan sebuah aplikasi yang digunakan 

untuk berbagi foto dan video. Guna

 mencegah mengembangnya 

penelitian maka peneliti membatasi masalah 

agar terperinci dan jelas. Oleh sebab itu, 

peneliti membatasi penelitian ini hanya 

pada Pengaruh selebriti endorser , citra 

merek , dan diskon terhadap minat beli 

produk pada PT.Sweaterpolos di Tambora. 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah celebrity endorser, citra   merek, 

dan diskon berpengaruh  secara 

bersama-sama terhadap minat beli 

konsumen pada produk sweater polos? 

2. Apakah celebrity endorser berpengaruh 

secara parsial terhadap minat beli 

konsumen pada produk sweater polos? 

3. Apakah citra merek berpengaruh secara 

parsial terhadap minat beli konsumen 

pada produk sweater polos? 

4. Apakah diskon berpengaruh secara 

parsial terhadap minat beli konsumen 

pada produk sweater polos? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang 

telah diajukan maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah selebriti 

endorser, citra merek, dan diskon secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap minat 

beli konsumen produk sweater polos 

2. Untuk mengetahui apakah selebriti 

endorser secara parsial berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen produk 

sweater polos 

3. Untuk mengetahui apakah citra merek 

secara parsial berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen produk sweater 

polos  

4. Untuk mengetahui apakah diskon secara 

parsial berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen produk sweater polos  
 

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 
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untuk melakukan pembelian. Hal ini tentu 

sangat erat kaitannya dengan pemasaran 

(marketing). Banyak ahli mengemukakan 

pendapatnya tentang pengertian pemasaran. 

Kotler (2013:5) mengatakan bahwa 

pemasaran sering kali disebut juga dengan 

istilah marketing. Pemasaran sendiri adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan sosial. Singkatnya pemasaran 

adalah memenuhi kebutuhan dengan cara 

yang menguntungkan. Pendapat lainnya 

dikemukakan oleh Djaslim dalam 

Abdurrahman (2015:2) mengatakan bahwa 

pemasaran adalah suatu sistem total dari 

kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, 

promosi, mendistribusikan barang-barang 

yang dapat memuaskan keinginan dan 

mencapai pasar sasaran serta tujuan 

perusahaan. Mengingat pemasaraan sangat 

erat kaitannya dengan strategi dalam bisnis 

maka para pelaku usaha tentunya harus 

memperhatikan dengan baik berbagai 

stimulus yang diperkirakan mampu 

merangsan seseorang untuk melakukan 

pembelian sebuat produk. Stimulus tersebut 

bisa berupa pemasaran maupun lingkungan. 

Namun karena kehidupan pelanggan yang 

juga terus mengalami perkembangan yang 

sangat cepat khususnya yang berkaitan gaya 

hidup, maka hal tersebut tentu juga harus 

menjadi pertimbangan dalam mengambil 

berbagai strategi untuk memenangkan 

persaingan. 
 

2.1.1. Minat Beli 

Menurut Kotler dan Keller 

(2016:214), bahwa dalam setiap keputusan 

pembelian yang diambil, konsumen 

memilih atas dasar kesukaan atau minat beli 

sehingga tebentuk keputusan 

pembelian.Menurut Kotler dan Keller 

(2016:216) minat beli adalah perilaku yang 

timbul sebagai respon terhadap merek atau 

objek yang membentuk kesukaan dan 

menimbulkan keinginan sehingga terbentuk 

minat beli. Menurut Shimp (2014:460) 

celebrity endorser ialah menggunakan artis 

ataupun seseorang yang menjadi sorotan 

sebagai bintang iklan di berbagai media, 

mulai dari media sosial, media cetak 

ataupun media televisi. Endorser sering 

disebut juga sebagai sumber langsung yaitu 

seorang pembicara yang mengantarkan 

sebuah pesan dan juga memperagakan 

sebuah produk ataupun jasa (Alpha dan 

Ivonne, 2017:2). Endorser juga dapat 

dijabarkan sebagai seorang yang terpilih 

mewakili citra atau image sebuah produk. 

Minat beli dapat dikategorikan melalui 

indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Minat eksploratif, minat ini adalah minat 

yang menjelaskan tentang perilaku 

seorang konsumen yang selalu mencari 

informasi tentang produk yang 

diminatinya dan juga mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat yang positif 

dari sebuah produk. 

2. Minat preferensial, ialah minat yang 

menjelaskan tentang perilaku seorang 

konsumen yang memiliki preferensi 

utama pada produk tersebut. Preferensi 

ini terjadi jika sesuatu terjadi dengan 

produk preferensinya. 

3. Minat transaksional, yaitu keinginan 

seorang konsumen untuk membeli 

sebuah produk. 

4. Minat referensial, yaitu perilakuseorang 

konsumen yang mereferensikan produk 

kepada orang lain. 

 
2.1.2. Celebrity Endorser 

Menggunakan artis sebagai bintang 

iklan di media-media, mulai dari media 

cetak, media sosial, maupun media televisi 

Shimp (2014 : 460). Indikator celebrity 

endorser : 

1. Trustworthiness, berhubungan dengan 

apakah celebrity tersebut dapat di lihat 

sebagai sosok yang terpercaya, dapat 

diandalkan. Seorang selebriti 

mendapatkan kepercayaan dari audience 

dari pencapaian karir maupun hasil 

karyanya. 

2. Expertise, ditentukan oleh keahlian 

tertentu, maupun pengetahuan terhadap 

produk yang diendorsed. Shimp 

mengatakan, baik endorser adalah 

seorang ahli atau tidak, tidaklah 

penting. Terutama adalah bagaimana 

target audiens mempersepsikan 
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endorser. 

3. Attractiveness, daya tarik yang dilihat 

dari seorang celebrity endorser bukan 

hanya daya tarik secara fisik melainkan 

juga kemampuan intelektual, 

kemampuan atletik, gaya hidup. 

4. Respect, berhubungan dengan audience 

mengagumi dan menghormati selebriti 

endorser karena kualitas dan prestasi 

seorang celebrity endorser tersebut. 

Selebriti endorser yang dihormati 

dapat meningkatkan ekuitas merek 

melalui efek positive masyarakat 

melalui merek tersebut. 

5. Similarity, berhubungan dengan 

bagaimana seorang celebrity endorser 

cocok dengan audience baik di sisi 

usia, gender, kelas sosial, maupun 

etnik. Shimp mengatakan bahwa 

similarity penting untuk diperhatikan 

karena audience lebih menyukai individu 

yang memiliki karakteristik yang sama 
 

2.1.3. Citra Merek 

Kumpulan dari keyakinan pada suatu 

merek tersebut akan menciptakan citra 

merek Kotler (2016:49). Adapun indikator 

citra merek menurut Keller (2014:97) : 

1. Brand Identity (identitas Merek) 

Brand identitya dalah identitas fisik 

yang berhubungan dengan sebuah 

merek ataupun produk tersebut sehingga 

pelanggan dengan mudah mengenali dan 

bisa membedakannya dengan merek 

atau produk lain, seperti warna, 

kemasan, logo, lokasi, identitas 

perusahaan yang membawahi, slogan, 

dan lain sebagainya. 

2. Brand Personality (Personalitas Merek). 
Brand personality adalah personality 

adalah sebuah karakter khas dari merek 

yang menciptakankepribadian tertentu 

seperti layaknya manusia, sehingga 

khalayak konsumen dengan mudah bisa 

membedakannya dengan merek lain dan 

dalam kategori yang sama, contohnya 

karakter kaku, berwibawa, tegas, murah 

senyum, berjiwa sosial,penyayang, nigrat, 

hangat, dinamis, kreatif, independen, dan 

lainnya. 
3. Brand Association (Asosiasi 

Merek). adalah hal-hal yang 

bersifat lengkap yang pantas 

atau selalu dikaitkan dengan 

sebuahmerek, bisa saja muncul dari 

penawaran unik suatu produk, 

aktivitas yang sering berulang dan     

konsisten misalnya dalam hal 

sponsorship ataupun kegiatan 

sosial    resposibility, isu-isu yang 

sangat kuat   dan juga berkaitan 

dengan merek  tersebut, ataupun 

person, simbol- simbol dan makna 

tertentu yang begitu kuat melekat 

pada suatu merek. 

4. Brand Attitude and Behavior (sikap 

dan perilaku merek). adalah sikap 

ataupun perilaku komunikasi dan 

interaksi sebuah merek dengan 

pelanggan dalam menawarkan 

keuntungan dan nilai yang 

dimilikinya.Attitude and behavior 

menjangkau sikap dan nilai perilaku 

pelanggan, aktivitas dan atribut yang 

melekat pada merek saat berhubungan 

langsung dengan khalayak konsumen,  

termasuk perilaku karyawan dan juga 

pemilik merek. 
5. Brand Benefit and Competence 

(Manfaat dan Keunggulan Merek). 

adalah nilai dan juga keunggulan 

khas yang diberikan oleh merek 

kepada pelanggan yang membuat 

pelanggan bisa merasakan manfaat 

karena kebutuhan, keinginan, 

mimpi, dan obsesinya dapat 

diwujudkan oleh apa yang 

ditawarkan tersebut. 
 

2.1.4. Diskon 

Menurut Kotler (2016:504) diskon 

adalah pengurangan harga dari pembelian 

selama suatu periode atau waktu yang 

ditentukan. Kotler(2016:504) berpendapat 

bahwa diskondiberikan karena beberapa 

indikator, yaitu: 

1. Diskon tunai, Penurunan harga 

kepada pembeli yang segera 

membayar tagihannya 

2. Diskon kuantitas, Penurunan harga 

yang diberikan kepada pelanggan 

untuk pembelian lebih besar 
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3. Diskon fungsional, Diskon yang 

diberikan produsen kepada saluran 

distribusi perdagangan jika mereka 

melakukan fungsi tertentu seperti 

menjual dan jugamelakukan 

pencatatan 

4. Diskon musiman, Penurunan harga 

yang melakukan pembelian diluar 

musim 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

 Di bawah ini adalah gambaran 
kerangka konseptual yang digunakan 

dalam penelitian ini. 
 

 

Gambar 1. Kerangka Konsepsual 

 

2.3. Hipotesis 

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta 

kerangka pemikiran yang telah peneliti 

sampaikan diatas, maka hipotesis penelitian 

ini dapat    dirumuskan sebagai berikut : 

H1: Celebrity Endorse, citra merek, dan    

diskon berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen produk 

Sweaterpolos 

H2: Celebrity Endorse berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli 

konsumen produk Sweaterpolos 

H3: Citra merek    berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen produk 

Sweaterpolos 

H4: Diskon berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli konsumen produk  

Sweaterpolos 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian survei yaitu penelitian yang 

datanya dikumpulkan dari sampel atas 

populasi untuk mewakili seluruh populasi. 

Ini berarti bahwa sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini diambil dari populasi 

yang secara langsung  menjadi obyek 

penelitian (Sugiyono, 2014:6). 
 

3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:148) Populasi 

merupakan wilayah generalisasi yang 

terbentuk dari obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas        dan juga karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik untuk 

kesimpulan. Adapun populasi dalam  

penelitian ini ialah para konsumen 

sweaterpolos yang melakukan      pembelian di 

sweaterpolos. 

Sampel merupakan bagian dari populasi 

yang diteliti. Hal ini berarti bahwa sampel 

mewakili populasi. Guna menentukan 

jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pengambilan sampel formula 

Lemeshow, sehingga berdasarkan rumus 

tersebut maka jumlah sampe yang 

didapatkan adalah 385 Orang. 
 

3.3. Metode Analisis Data 

Metode analisis data bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah maupun 

hipotesis penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear 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. 

 

 

 
Keterangan: 

Y = Minat beli 

X1 = Celebrity endorser 

X2 = Citra merek 

X3 = Diskon 

b1-b3 = Koefisien regresi 

e = Tingkat kesalahan 

Y   

Diskon (X3) 

Citra Merek (X2) Minat Beli (Y) 

Celebrity Endorser ( X1) 



VOL 13. No 1 Tahun 2021 – ISSN – 2088 - 1312 | JURNAL GICI 111 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini disajikan hasil 

uji kualitas data yaitu uji validitas dan 

reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas, 

disajikan uji hasil uji hipotesis secara 

bersama-sama (Uji-F), uji hipotesis secara 

parsial (Uji-t), dan koefisien determinasi 

(R2). 

 

4.1.1. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data bertujuan untuk 

menguji apakah item pernyataan valid dan 

reliabel, instrumen yang baik harus 

memenuhi validitas dan reliabilitas. 

Dibawah ini disajikan hasil uji validitas dan 

reliabilitas untuk setiap item pernyataan. 

 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas  

Celebrity      Endorser 
 

No Indikator Rhitung Simpulan 

1 Trustworthiness 0,36 Valid 

2 Trustworthiness 0,38 Valid 

3 Expertise 0,37 Valid 

4 Expertise 0,41 Valid 

5 Attractiveness 0,34 Valid 

6 Attractiveness 0,41 Valid 

7 Respect 0,37 Valid 

8 Respect 0,32 Valid 

9 Similarity 0,31 Valid 

10 Similarity 0,34 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, seluruh 

item memiliki nilai > 0,3 sehingga semua 

item pernyataan dinyatakan valid dan dapat 

digunakan untuk uji selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas  

Citra Merek 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, seluruh item 

memiliki nilai > 0,3 sehingga semua item 

pernyataan dinyatakan valid dan dapat 

digunakan untuk uji selanjutnya. 

 

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Diskon 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, seluruh item 

memiliki nilai > 0,3 sehingga semua item 

pernyataan dinyatakan valid dan dapat 

digunakan untuk uji selanjutnya. 
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Minat Beli 

No Indikator Rhitung Simpulan 

1 Brand identity 0,47 Valid 

2 Brand identity 0,47 Valid 

3 Brand Personality 0,53 Valid 

4 Brand Personality 0,42 Valid 

5 Brand Association 0,42 Valid 

6 Brand Association 0,46 Valid 

7 
Brand Attitude 

and Behavior 
  0,39 

 
 

Valid 

8 
Brand Attitude 

and Behavior 
0,40 Valid 

9 
Brand  Benefit    and 

Competence 0,38 Valid 

10 
Brand  Benefit    and 

Competence 0,53 Valid 

No Indikator Rhitung Simpulan 

1 Diskon Tunai 0,43 Valid 

2 Diskon Tunai 0,36 Valid 

3 Diskon Kunatitas 0,36 Valid 

4 Diskon Kunatitas 0,35 Valid 

5 Diskon Fungsional 0,38 Valid 

6 Diskon Fungsional 0,39 Valid 

7 Diskon Musiman 0,42 Valid 

8 Diskon Musiman 0,31 Valid 

No Indikator Rhitung Simpulan 

1 Minat Ekploratif 0,35 Valid 

2 Minat Ekploratif 0,35 Valid 

3 Minat Preferensial 0,34 Valid 

4 Minat Preferensial 0,34 Valid 

5 Minat Transaksional 0,46 Valid 

6 Minat Transaksional 0,37 Valid 

7 Minat Referensial 0,38 Valid 

8 Minat Referensial 0,38 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas, seluruh item 

memiliki nilai > 0,3 sehingga semua item 

pernyataan dinyatakan valid dan dapat 

digunakan untuk uji selanjutnya.  

Setelah melukan uji validitas langkah 

berikutnya melakukan uji reliabilita. 

Adapun hasil uji reliabilitas pada variabel 

penelitian disajikan pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Cronbach 

Alpha 

Simpulan 

Celebrity 

Endorcer 

0,70 Reliabel 

Citra Merek 0,78 Reliabel 

Diskon 0,68 Reliabel 

Minat Beli 0,68 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukan 

bahwa nilai Cronbach Alpha > 0.6 sehingga 

dapaat disimpulkan seluruh item pernyataan 

dinyatakan reliabel. 

 

4.2. 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 

disajikan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.6. Uji Normalitas Kolmogorov 

Smirnov 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6. diatas menunjukan 

bahwa nilai Asymp.sig sebesar 0.020 nilai 

tersebut lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data residula 

berdistribusi normal. 
 

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinieritas 

 
 

Variabel 

COLLINEARITY 

STATISTICS 

TOLERANCE VIF 

Hasil Simpulan Hasil Simpulan 

Celebrity 

Endorser 
0,46 ≥ 0,1 

 

2,15 

 

≤ 10 

Citra Merek 0,19 ≥ 0,1 

 

5,09 

 

≤ 10 

Diskon 0,17 ≥ 0,1 

 

5,87 

 

≤ 10 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan 
bahwa semua  nilai tolerance variabel bebas 

> 0,1 serta nilai VIF variabel bebas semua 

< 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel tidak terjadi masalah 

multikolinearitas.  
 

Tabel 4.8. Hasil Uji Glejser 
Coefficientsa 

 
  Dependent Variable: Abs_res 

 

Berdasarkan dari tabel 4.8 diatas 

seluruh variabel memiliki nilai signifikansi 

> 0,05 artinya model regresi tidak terjadi 

gejala heteroskedastisitas. 
 

4.3 Uji Hipotesis 

Uji ini bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah sekaligus dugaan 

sementara atas jawaban rumusan masalah 

tersebut yang tertuang dalam    hipotesis. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N  385 

Normal 
Parametersa,b 

Mean ,0000000 

 Std. 

Deviation 

2,67106289 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,026 

 Positive ,020 

 Negative -,026 

Test Statistic  ,026 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

 ,200c,d 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

T 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 3,976 ,779  5,847 ,219 

X1 -,044 ,025 -,129 -1,748 ,376 

X2   ,235 ,053 -,316 -2,781 ,088 

X3 ,318 ,088 ,298 2,906 ,069 
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Beberapa hal yang termasuk ke dalam uji 

hipotesis ini antara lain  persamaan regresi, 

uji hipotesis secara bersama-sama (Uji-F), 

koefisien determinasi (R2) dan uji secara 

parsial (Uji-t). 

 
Tabel 4.9. Persamaan Regresi Linear 

Berganda 

 
Berdasarkan tabel 4.9 diatas model 

persamaan regresi dapat dituliskan sebagai 

berikut: 
Y = 8.648 + 0.374X1 + 0.299 X2 + 0.014 X3 

 

Keterangan: 

X1 : Celecrity Endorser 

X2 : Citra Merek 

X3 : Diskon 

 

a. Nilai konstanta sebesar 8.648 memiliki 

arti jika variabel celebrity endorser, 

citra merek dan diskon diasumsikan 

tetap atau nol, maka minat beli 

konsumen sebesar 8.648. 

b. Koefisien regresi variabel celebrity 
endorser diperoleh nilai sebesar 0,374 

yang berarti jika variable celebrity 

endorser mengalami kenaikan sebesar 

satu satuan sementara variabel citra   

merek dan diskon diasumsikan tetap 

maka minat beli juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,374. 

c. Koefisien regresi variabel citra merek  

diperoleh nilai sebesar 0,299 yang 

berarti jika variabel citra merek 

mengalami kenaikan sebesar satu 

saatuan sementara variabel celebrity 

endorser dan diskon diasumsikan tetap 

maka minat beli juga akan mengalami     

kenaikan sebesar 0,299. 

d. Koefisien regresi variabel diskon 

diperoleh nilai sebesar 0,014 yang 

berarti bahwa jika variabel diskon 

mengalami kenaikan sebesar satuan 

sementara variabel celebrity endorser 

dan citra merek diasumsikan tetap maka 

minat beli juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,014. 
 

Tabel 4.10. Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa 

nilai Adjusted R Square adalah 0,502 atau 

50,2%. Hal ini berarti bahwa variabel 

independen berupa celebrity endorser, citra 

merek, dan diskon secara memiliki 

kontribusi terhadap minat beli konsumen 

sebesar 50.2% dan sisanya 47.8% 

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini.  

 

Tabel 4.11. Hasil Uji Hipotesis 

Secara Parsial (Uji-t) 

 

Variabel T Sig Simpulan 

Celebrity 
Endorser 6,66 0,000 

Berpengaruh 

Signifikan 

Citra Merek 5,038 0,000 
Berpengaruh 

Signifikan 

Diskon 0,173 0,863 Tidak Berpengaruh 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Secara parsial celebrity endorser   

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen produk 

Sweaterpolos hal ini diperkuat dengan 

hasil thitung (6,660) > ttabel (1,966) 

serta nilai signifikansinya < 0,05. 

b. Secara parsial citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  minat 

beli konsumen produk Sweaterpolos hal 

ini diperkuat dengan thitung (5,038 > 

ttabel (1,966) serta nilai signifikansinya 

< 0,05. 

 

 

 
Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize d 

Coefficients 
 

 

 
T 

 

 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan t) 
8,648 1,081  8,002 ,000 

 X1 ,374 ,041 ,352 6,660 ,000 

 X2 ,299 ,059 ,409 5,038 ,000 

 X3 ,014 ,081 ,015 ,173 ,863 

 

Mo del 

 

R 

 

R Square 

 

Adjusted 

R Square 

 

Std.Error 

1 ,711a ,506 ,502 2,682 
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c. Secara parsial diskon tidak berpengaruh 

signifikan terhadap   minat beli konsumen 

produk Sweaterpolos hal ini diperkuat 

thitung (0,173) < ttabel (1,966) serta 

nilai signifikansinya > 0,05. 
 

4.4.Pembahasan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh celebrity endorser, citra merek, 

dan diskon terhadap minat beli di 

PT.Sweaterpolos. Pada penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa dari ketiga variabel 

bebas yang digunakan, terdapat 2 (dua) 

variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen produk 

Sweaterpolos yaitu celebrity endorser dan 

citra merek sedangkan variabel diskon tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen produk Sweaterpolos. 

Pengaruh celebrity endorser yang diuji 

terhadap minat beli konsumen menunjukan 

bahwa celebrity endorser berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli. 

Berpengaruhnya celebrity endorser 

terhadap minat beli di Pt Sweaterpolos 

disebabkan karena pelanggan biasaya lebih 

tertarik melakukan pembelian setelah 

adanya review dari seorang celebrity 

endorser yang mereka idolakan atau 

mereka ikuti sehingga variabel celebrity 

endorser menjadi variabel yang paling 

dominan diantara variabel lainnya 

Pengaruh citra merek yang diuji 

terhadap minat beli konsumen pada produk 

Sweaterpolos menunjukan bahwa citra 

merek berpegaruh signifikan terhadap 

minat beli. Berpengaruhnya citra merek 

terhadap minat beli pada produk 

weaterpolos disebabkan karena identitas 

merek, dimana merek dapat memberi kesan 

tersendiri bagi pemakainya dan 

menjadikannya bagian dalam diri seseorang 

hal ini lah yang mencirikan seorang dan 

memiliki asosiasi dengan merek, identitas 

merek ini yang tentunya   membuat para 

pelanggan berminat  untuk membeli di PT 

Sweaterpolos. 

Pengaruh diskon yang diuji terhadap 

minat beli konsumen pada produk 

Sweaterpolos menunjukan bahwa diskon 

tidak   berpegaruh signifikan terhadap minat 

beli. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Dewi,Kusumawati (2018) menyatakan 

bahwa diskon berpengaruh terhadap minat 

beli. Tidak berpengaruhnya diskon terhadap 

minat beli disebabkan karena  

PT.Sweaterpolos kurang melakukan  

inovasi dalam program diskon sehingga    

pelanggan pun tidak merasa tertarik 

terhadap diskon yang diberikan. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada 

penelitian tentan pengaruh Celebrity 

endorser, citra merek dan diskon terhadap 

minat beli konsumen pada produk Sweter 

polos dapat disimpilkan sebagai berikut: 

1. Celebrity endorser berpengaruh postif 

dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada produk sweter polos. 

2. Citra merek berpengaruh postif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen 

pada produk sweter polos. 

3. Diskon tidak berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen pada produk sweter 

polos. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, 

maka peneliti dapat memberikan beberapa 

saran bagi perusahaan , sebagai berikut: 

1. Pada variabel Celebrity Endorser 

indikator  similarity menjadi faktor 

pendukung yang paling rendah sehingga 

pada poin ini PT. Sweaterpolos harus 

melakukan evaluasi dimana pelanggan 

sweater polos menyukai individu yang 

memiliki karakteristik yang sama seperti 

usia, gender, ataupun kelas sosial. 

2. Pada variabel Citra merek indikator 

brand association menjadi faktor 

pendukung yang paling rendah karena 

jarangnya PT. Sweaterpolos melakukan 

kegiatan sponsorship atau kegiatan 
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sosial dimana dengan menunjukkan sisi 

baik itu bisa menarik perhatian calon 

konsumen PT.sweaterpolos yang 

akhirnya membeli produk PT. 

Sweaterpolos 

3. Pada variabel minat beli indikator minat 

preferensial menjadi faktor pendukung 

yang paling rendah produk sweter polos 

harus memperbanyak jenis pilihan 

produk karena perilaku konsumen yang 

cenderung memiliki minat preferensi. 

4. Dalam meningkatkan Celebrity 

Endorser harusnya melakukan inovasi 

dengan mengganti Celebrity  lainnya 

sehingga konsumen tidak merasa bosan 

dengan iklan yang disampaikan oleh 

Celebrity yang sama. 

5. Khusus mempertahankan citra merek 

yang baik, Sweaterpolos harus lebih 

tanggap kepada konsumen dan lebih 

cepat menangani komplain agar 

konsumen Sweaterpolos mau 

melakukan repurchase karena merasa 

mendapatkan pelayanan yang terbaik. 
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ABSTRAK 

 

Trend fashion busana muslim yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 

peluang bagi produsen busana muslim di Indonesia. Banyaknya variasi busana muslim saat 

ini membuat produsen harus terus berinovasi menciptakan trand fashion  busana muslim 

baru untuk di tawarkan ke konsumen. Selain itu kulitas yang di tawarkan pun harus 

sebanding dengan harga yang di bayar oleh konsumen, agar produk yang ditawarkan dapat 

bersaing dengan brand lainnya.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dan 

menganalisin Pengaruh Variasi Produk, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Busana Muslim Merek Shahla Muslim Syar’i di Gallery Ummu Afifa Collection. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei yaitu penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi dengan maksud 

untuk penjajagan (explorative), deskriptif, penjelasan (explanatory atau confirmatory), 

evaluasi, prediksi atau peramalan, penelitian operasional dan pengembangan indikator-

indikator sosial dengan metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah regresi liner berganda. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan cara accidental sampling. Adapun sampel tersebut berjumlah 100 

responden dengan menggunakan analisis regresi liner berganda. Hasil uji regresi 

menunjukan bahwa 64,7% faktor-faktor keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variasi 

produk, kualitas produk dan harga sedangkan sisanya 35,5% dijelaskan oleh faktor lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji F menunjukan secara simultan 

variabel variasi produk, kualitas produk dan harga secara serempak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian dengan hasil analisis yaitu Fhitung  (61,465) > Ftabel  

(2,700) ) serta nilai signifikansinya di atas 0,05. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel 

kualitas produk menunjukan hasil thitung (8,270) dan variabel harga menunjukan hasil thitung 

(3,777) dimana ttabel (1,984) maka secara pasial kedua variabel tersebut berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian busana muslim merek Shahla Muslim Syar’i 

di Gallery Ummu Afifa Collection. Adapun variabel variasi produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian busana muslim merek Shahla Muslim Syar’i.
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dengan hasil analisis thitung  (1,300) < ttable (1,984).Variabel yang dominan mempengaruhi 

keputusan pembelian busana muslim merek Shahla Muslim Syar’i adalah kualitas produk. 

 

Kata Kunci : Variasi Produk, Kualitas Produk, Harga, Keputusan Pembelian. 

 

ABSTRACT 

 

Muslim fashion fashion trend that continues to increase every year becomes an opportunity 

for Muslim fashion manufacturers in Indonesia. The many variations of Muslim fashion 

today make manufacturers must continue to innovate to create a new muslim fashion trand 

to be offered to consumers. In addition, the leather offered must also be proportional to the 

price paid by consumers, so that the products offered can compete with other brands.  The 

purpose of this research is to find out and analyze the Influence of Product Variations, 

Product Quality and Price On The Decision to Purchase Muslim Clothing Brand Shahla 

Muslim Syar'i in Gallery Ummu Afifa Collection. The type of research used is survey 

research that is research whose data is collected from samples over the population to 

represent the entire population with a view to explorative, descriptive, explanatory or 

confirmatory, evaluation, prediction or forecasting, operational research and development 

of social indicators with research methods in the form of data collection using 

questionnaires. The data analysis model used is multiple liner regression. Sample selection 

is done by accidental sampling. The sample amounted to 100 respondents using multiple 

liner regression analysis. The data analysis model used is multiple liner regression. Sample 

selection is done by accidental sampling. The sample amounted to 100 respondents using 

multiple liner regression analysis. The regression test results showed that 64.7% of 

purchasing decision factors could be explained by product variations, product quality and 

price while the remaining 35.5% were explained by other factors not studied in this study. 

While the F test results showed simultaneously variable product variations, product quality 

and price simultaneously positively and significantly influenced the purchase decision with 

the results of the analysis namely Fhitung (61,465) > Ftabel (2,700) ) and its significance 

value above 0.05. The test results showed that the product quality variable showed thitung 

results (8,270) and the price variable showed thitung results (3,777) where the ttabel (1,984) 

then specifically both variables had a positive and significant effect on the decision to 

purchase Muslim clothing brand Shahla Muslim Syar'i in Gallery Ummu Afifa Collection. 

The variable variation of the product has no significant effect on the decision to purchase 

Muslim fashion brand Shahla Muslim Syar'i 

 

Keywords : Product Variations, Product Quality, Price, Purchasing Decisions. 
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PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha di Indonesia 

semakin berkembang. Setiap perusahaan 

bersaing untuk menarik pelanggan dan 

mempertahankan eksistensi usahanya. 

Termasuk dalam bidang fashion muslim. 

Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara 

dengan populasi penduduk muslim terbesar 

dimana sekitar 85% penduduknya 

beragama Islam. Sebagai negara dengan 

mayoritas penduduk muslim yang besar, 

Indonesia punya banyak peluang untuk 

menggarap sektor busana muslim. Gallery 

Ummu Afifa Collection merupakan salah 

satu produsen busana muslim yang sudah 

berdiri sejak tahun 2009 dengan 

menawarkan jenis busana syar’i untuk 

dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun 

perempuan dengan merek Shahla Muslim 

Syar’i. Dalam perkembangannya busana 

muslim merek Shahla Muslim Syar’i mulai 

banyak di kenal luas oleh masyarakat. 

Namun untuk dapat terus bertahan di dalam 

bidang fashion muslim perlu langkah jitu 

untuk menarik minat beli konsumen dari 

geliat fashion tanah air. Banyaknya merek 

busana muslim yang ada di Indonesia 

membuat konsumen semakin selektif dalam 

memilih suatu produk. Salah  satu strategi 

Berdasarkan uraian tersebut peniliti 

tertarik untuk melakukan penelitian pada 

busana Shahla Muslim Syar’i untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

busana Shahla Muslim Syar’i dan strategi 

apa yang harus diterapkan pada busana 

Shahla Muslim Syar’i. Maka peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH VARIASI PRODUK, 

KUALITAS PRODUK DAN HARGA 

TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN BUSANA MUSLIM 

MEREK SHAHLA MUSLIM SYAR’I DI 

GALLERY UMMU AFIFA 

COLLECTION”. Yang dilakukan Shahla 

Muslim Syar’i yaitu dengan 

mengembangkan desain dan variasi 

produknya. Shahla Muslim Syar’i 

mempunyai beberapa model busana 

perempuan dengan menggunakan 

kombinasi warna dan desain yang berbeda-

beda, namun untuk busana muslim pria 

Shahla Muslim Syar’i sangat sedikit sekali 

variasinya.Selain itu, dari segi kualitas 

produk Shahla Muslim Syar’i 

menggunakan bahan grade A sehingga 

busana yang di hasilkan kuat dan tahan lama 

serta terlihat elegan, namun karena 

kurangnya sumber daya manusia untuk 

melakukan quality control masih ada 

beberapa baju yang kurang rapih dalam 

penjahitannya sampai kepada konsumen. 

Dari segi harga busana Shahla Muslim 

Syar’i dapat bersaing dengan brand terkenal 

lainnya dengan kulitas yang hampir sama. 

Shahla Mulism Syar’i memposisikan 

produknya untuk kalangan menengah 

keatas sehinga masih dapat terjangkau oleh 

konsumen.Dari analisis yang dilakukan 

masih banyak masih banyak kekurangan 

yang ada pada busana Shahla Muslim 

Syar’i. Tabel dibawah ini adalah data 

penjualan busana Shahla Muslim Syar’i 

selama satu tahun terakhir dari bulan Januari 

2019 sampai Desember 2018. 

 

1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat di rumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah secara parsial variasi produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian busana muslim 

merek Shahla Muslim Syar’i di Gallery 

Ummu Afifa Collection ?   

2. Apakah secara parsial kualitas  produk  

pengaruh  signifikan  keputusan 

pembelian busana muslim merek 

Shahla Muslim Syar’i di Gallery 

Ummu Afifa Collection ?  

3. Apakah secara parsial harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian busana muslim 

merek Shahla Muslim Syar’i di Gallery 

Ummu Afifa Collection ?  
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4. Apakah secara simultan variasi produk, 

kualitas produk dan harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian busana muslim merek 

Shahla Muslim Syar’i di Gallery 

Ummu Afifa Collection ?  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan malasah di atas 

maka penelitian ini mempunyai beberapa 

tujuan, yang dapat peneliti sampaikan 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial variasi produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian busana muslim merek 

Shahla Muslim Syar’i di Gallery 

Ummu Afifa Collection.  

2. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian busana muslim merek 

Shahla Muslim Syar’i di Gallery 

Ummu Afifa Collection.  

3. Untuk mengetahui secara parsial 

harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

busana muslim merek Shahla 

Muslim Syar’i di Gallery Ummu 

Afifa Collection.  

4. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan variasi produk, kualitas 

produk dan harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian busana muslim merek 

Shahla Muslim Syar’i di Gallery 

Ummu Afifa Collection. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

Manajemen pemasaran menurut 
Kotler dan Amstrong dalam Alma 

(2013:130), dirumuskan sebagai kegiatan 

menganalisia, merencanakan, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala 

kegiatan program guna memperoleh 

tingkat pertukaran yang menguntungkan 

dengan pembeli sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Dari sudut 

pandang manajerial dikutip pengertian 

marketing menurut The American 

Marketing Association (AMA) : “Marketing 

(management) is the process of planning 

and executing the conception, pricing, 

promotion, and distribution of ideas, goods, 

services to create exchanges that satisfy 

individual and organitation goals.” 

(Marketing adalah proses merencanakan 

konspepsi, harga, promosi dan distribusi 

ide, menciptakan peluang yang memuaskan 

individu dan sesuai dengan tujuan 

organisasi. Menurut Mikell P. Groover 

(2010:6) mengemukakan baahwa Product 

variety refers to different product designes 

or types that use produces in the plant. 

Variasi produk dapat diartikan sebagai 

produk yang memiliki desaian atau jenis 

yang berbeda dan diproduksi oleh 

perusahaan. Produk yang berbeda 

memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda 

serta memiliki fungsi dan pasar yang 

berbeda, beberapa memiliki lebih banyak 

komponen dari pada yang lainnya. Ketika 

jumlah jenis produk yang dibuat di pabrik 

tinggi, ini menunjukkan variasi produk 

yang tinggi. Definisi variasi produk 

menurut Tjiptono (2008:97) adalah suatu 

unit khusus didalam suatu merek atau lini 

produk berdasarkan ukuran, harga, 

penampilan atau atribut lainnya. Berikut 

penjelasan mengenai tujuh hirarki produk: 
a. Kelompok kebutuhan inti yang 

mendasari keberadaan suatu kelompok 

produk.  

b. Kelompok produk semua kelas produk 

yang dapat memenuhi kebutuhan inti 

dengan cukup efektif.  

c. Kelas produk sekumpulan produk 

didalam kelompok yang di anggap 

memiliki ikatan fungsional terntentu.  

d. Lini produk sekumpulan dalam kelas 

produk yang saling terkait erat, karena 

fungsinya yang sama atau karena dijual 

pada kelompok konsumen yang ada 

atau karena dipasarkan melalui saluran 
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distribusi yang sama, atau karena 

berada dalam skala yang sama.  

e. Tipe produk adalah barang atau atau hal 

yang berada dalam lini produk dan 

memiliki bentuk tertentu dari sekian 

banyak kemungkinan bentuk. 

f. Merek adalah nama yang dapat 

dihubungkan dengan satu atau lebih 

barang atau hal yang melihat dalam 

lini produk dan digunakan untuk 

menganal sumber atau ciri barang/hal 

tersebut. 

g. Jenis produk adalah sesuatu yang 

khusus didalam suatu merek atau lini 

produk yang dapat dibedakan dengan 

ukuran, harga, penampilan, atau atribut 

yang lain.  

Pengertian lini produk menurut Kotler 

dan Keller (2014:15) yaitu kelompok 

produk didalam kelas produk yang 

berhubungan erat karena mempunyai 

fungsi yang serupa dijual kepada kelompok 

pelanggan yang sama, atau masuk dalam 

kisaran harga tertentu. Pengembangan 

produk yang bervariatif dengan jaminan 

mutu kualitasnya, akan membuat harapan 

terhadap minat konsumen untuk 

mengkonsumsinya dalam usaha memenuhi 

kebutuhan hidup dari para konsumen. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat 

diartikan bahwa variasi produk adalah 

strategi perusahaan dengan 

menganekaragamkan produknya dengan 

tujuan agar konsumen mendapatkan produk 

yang diinginkan dan dibutuhkanya.  

2.1.1 Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong 

(2012:283) kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk 

melakscanakan fungsinya, meliputi daya 

tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan 

operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai 

lainnya. Kualitas produk merupakan 

pemahaman bahwa produk merupakan 

peluang di tawarkan oleh penjual 

mempunyai nilai jual lebih yang tidak 

dimiliki oleh produk pesaing. Dari definisi 

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas produk sangat harus di  perhatikan 

fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, 

ketepatan. 

2.1.2 Harga 

Menurut Gito dalam Sunyoto 

(2013:207) harga adalah ukuraen terhadap 

besar kecilnya nilai kepuasan seseorang 

terhadap produk yang dibelinya, yang 

dinyatakan dalam satuan mata uang atau alat 

ukur. Harga merupakan suatu cara bagi 

seorang penjual untuk membedakan 

penawarannya dari para pesaing. Sehingga 

penetapan harga dapat dipertimbangkan 

sebagai bagian dari fungsi diferensiasi 

barang dalam pemasaran. Harga juga 

bersifat sangat relatif. Jika seorang 

pembeli mempunyai kesempatan untuk 

membeli barang dan jasa yang sama 

dengan harga lebih rendah, maka ia akan 

melakukannya. Oleh sebab itu strategi 

penetapan harga perlu ditentukan terlebih 

dahulu, agar tujuan perusahaan tercapai. 

Hal ini penting, karena tujuan perusahaan 

merupakan dasar atau pedoman bagi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

pemasaran, termasuk kebijakan penetapan 

harga. 

2.1.3 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian sangat eraat 

hubungan dengan perilaku konsumen 

dalam memutuskan ingin menggunakan 

prodiuk maupun jasa yag mereka 

inginkan. Kotler dan Keller (2015:166) 

mengatakan bahwa, “Perilaku pembelian 

konsumen adalah studi tentang bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan dan 

bagaimana barang, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginanan mereka." 

Menurut Suparyanto dan Rosad (2015:63) 

menyatakan bahwa: ”Proses keputusan 

pembelian meliputi hasil evaluasi tentang 

pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan perilaku pasca pembelian. 
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Hasil evaluasi tersebut dapat berupa 

keputusan tentang produk mana yang 

akan dibeli, dimana membelinya, kapan 

membelinya, berapa banyak produk 

tersebut akan dibeli serta bagaimana 

produk tersebut dapat dibeli”.  Sistem 

keputusan pembelian.Pengertian diatas 

menunjukan bahwa keputusan pembelian 

merupakana pilihan konsumen 

untukmembeli produk atau jasa yang 

mereka inginkan sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi mereka 

masing-masing. Dikarenakan keputusan 

pembelian merupakan pilihan konsumen, 

tentunya sebelum melakukan pembelian 

konsumen akan terlebih dahulu 

melakukan berbagai pertimbangan. 

Pertimbangan inilah yang pada akhirnya 

akan menjadi faktor pemicu bagi konsumen 

dalam melakukan pembelian sebuah 

produk atau jasa yang mereka inginkan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian survei 

yaitu penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atas populasi 

untuk mewakili seluruh populasi. Maksud 

penelitian survei untuk penjajagan 

(explorative), deskriptif, penjelasan 

(explanatory atau confirmatory), evaluasi, 

prediksi atau peramalan, penelitian 

operasional dan pengembangan indikator-

indikator sosial. Metode survei digunakan 

untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan), 

tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, tes, wawancara 

terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 

2014:6). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Sampel dan Populasi 

Banyak ahli menjelaskan pengertian 

tentang populasi. Salah satunya Sugiyono 

(2014:80) mengatakan bahwa: “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu”. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah para pelanggan Gallery Ummu Afifa 

Collection. Menurut informasi dari pihak 

Gallery Ummu Afifa Collection adalah 

frekuensi rata-rata pembeli sekitar 2.950 

orderan per tahun. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini digunakan angka 2.950 

sebagai penelitian atau 96 responden dengan 

mengunakan rumus slovin. 

3.2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah maupun 

hipotesis penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Data-data yang telah 

dikumpulkan akan 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. Dalam 

penelitian ini digunakan analisis regresi 

berganda yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Analisis regresi ganda adalah suatu 

alat analisis peramalan nilai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap variabel 

terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsi atau hubungan kausal antara 

dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), 

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

(Unaradjan, 2013:225). 

Guna menguji pengaruh beberapa 

variabel bebas dengan variabel terikat dapat 

digunakan model matematika sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

 

Y = Variabel terikat (Keputusan 

pembelian)  

Y  
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A = Intersep (titik potong dengan sumbu 

Y)  

b1...b3 = Koefisien regresi (konstanta) 

X1 = Variasi produk 

X2 = Kualitas produk  

X3 = Harga 

e          = Standar error 

 

Sumber : Arikunto dalam Unaradjan 

(2013:225) 

 

3.2.1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji kualitas data pertama yang harus 

dilakukan adalah uji validitas. Berkaitan 

dengan uji validitas ini Arikunto dalam 

Unaradjan (2013:164) menyatakan bahwa: 

”validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang 

kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Guna menguji validitas alat ukur, 

terlebih dahulu dicari harga korelasi 

antara bagian-bagian dari alat ukur secara 

keseluruhan dengan cara mengkorelasikan 

setiap butir alat ukur dengan total skor 

yang merupakan jumlah tiap skor butir 

dengan rumus Pearson Product Moment”, 

Namun demikian dalam penelitian ini uji 

validitas tidak dilakukan secara manual 

dengan menggunakan rumus di atas 

melainkan dengan menggunakan 

Statistical Program for Social Science 

(SPSS). Guna melihat valid atau tidaknya 

butir pernyataan kuesiner maka kolom 

yang dilihat adalah kolom Corrected Item-

Total Correlation pada tabel Item- Total 

Statistics hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS tersebut. Dikatakan 

valid jika rhitung > 0,3 (Situmorang, et.al, 

2008:36). 

b. Uji Reliabilitas 

Setelah semua butir pernyataan 

kuesioner dinyatakan valid, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

kualitas data kedua yaitu uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

tingkat konsistensi butir penyataan. Butir 

pernyataan dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban responden terhadap 

penyataan yang diajukan selalu konsisten. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bawa uji 

reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya konsistensi kuesioner dalam 

penggunaannya. Butir pernyataan 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika butir pernyataan tersebut konsisten 

apabila digunakan berkali-kali pada waktu 

yang berbeda. Dalam uji reliabilitas 

digunakan teknik Alpha Cronbach, dimana 

suatu instrumen dapat dikatakan handal 

(reliabel) bila memiliki koefisien 

keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih, 

dengan menggunakan rumus alpha. 

3.2.2. Uji Asumsi Klasik 

Merupakan uji yang wajib dilakukan 

untuk melakukan analisis regresi liner 

berganda khususnya yang berbasis 

Ordinary Least Square (OLS). Uji asumsi 

klasik yang biasa digunakan dalam sebuah 

penelitian diantara meliputi: (1) uji 

normalitas, (2) uji multikolinieritas, (3) 

uji heteroskedastisitas, (4) uji 

autokorelasi dan (5) uji linieritas. Namun 

demikian dalam penelitian ini hanya akan 

digunaka 3 uji asumsi klasik saja yaitu: uji 

normalitas, uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk 

menguji data variabel bebas (X) dan 

data variabel terikat (Y) pada sebuah 

persamaan regresi yang dihasilkan. 

Persamaan regresi dikatakan baik jika 

mempunyai data variabel bebas dan 

variabel terikat berditribusi mendekati 

normal atau bahkan normal. Dalam 

penelitian ini akan digunakan program 

Statistical Program for Social Science 

(SPSS) dengan menggunakan 
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pendekatan histogram, pendekatan 

grafik maupun pendekatan Kolmogorv-

Smirnov Test. Dalam penelitian ini 

akan digunakan pendekatan histogram. 

Data variabel bebas dan variabel terikat 

dikatakan berdistribusi normal jika 

gambar histogram tidak miring ke 

kanan maupun ke kiri (Situmorang, 

et.al., 2008:56). 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan 

untuk mengetahui terdapatnya 

perbedaan variance residual suatu 

periode pengamatan ke periode 

pengamatan yang lain atau gambaran 

hubungan antara nilai yang diprediksi 

dengan studentized delete residual nilai 

tersebut. Prinsipnya ingin menguji 

apakah sebuah grup mempunyai varians 

yang sama diantara anggota grup 

tersebut. Jika varians sama, dan ini 

yang seharusnya terjadi maka 

dikatakan ada homoskedastisitas 

(tidak terjadi heteroskedastisitas) dan 

ini yang seharusnya terjadi. Sedangkan 

jika varian tidak sama maka dikatakan 

terjadi heteroskedastisitas (Situmorang, 

et.al., 2008:63). Uji Heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu dengan melihat pola gambar 

scatterplot maupun dengan uji statistik 

misalnya uji glejser ataupun uji park.  

Namun demikian dalam penelitian ini 

akan digunakan SPSS dengan 

pendekatan grafik yaitu dengan 

melihat pola gambar scatterplot yang 

dihasilkan SPSS tersebut. Dikatakan 

tidak terjadi heteroskedastisitas jika 

titik-titik yng ada menyebar secara 

acak dan tidak membentuk sebuah pola 

tertentu yang jelas serta tersebar baik di 

atas maupun di bawah angka nol pada 

sumbu Y dan di kanan maupun kiri 

angka nol sumbu X (Situmorang, et.al., 

2007:68). 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik mulkolinieritas ini 

digunakan dalam analisis regresi linier 

berganda yang menggunakan dua 

variabel bebas dua atau lebih (X1, X2, 

X3,... Xn) dimana akan diukur tingkat 

keeratan (asosiasi) pengaruh antar 

variable bebas tersebut melalui besaran 

koefisien korelasi (r). Dalam penelitian 

ini akan dilakukan uji multikolinieritas 

dengan cara melihat nilai tolerance dan 

VIF yang terdapat pada tabel 

Coefficients hasil pengolahan data 

dengan menggunakan SPSS. Dikatakan 

terjadi multikolinieritas jika nilai 

tolerance < 0,1 atau VIF > 5 

(Situmorang, et.al., 2008:101) 

 

3.2.3 Uji Hipotesis 

           Setelah melakukan uji kualitas data 

dan uji asumsi klasik maka langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis pada 

dasarnya merupakan metode pengambilan 

keputusan yang didasarkan pada analisis 

data. Dalam penelitian ini akan dilakukan 

uji hopotesis yang meliputi uji F (uji 

simultan), koefisien determinasi (R2) dan uji 

t (uji parsial). 

1. Uji Serempak/Simultant (Uji F) 

 Uji F bertujuan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh variabel bebas 

secara berama-sama (simultan) terhadap 

variabel terikatnya. Guna mengetahui 

apakah variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat atau tidak Namun demikian dalam 

penelitian ini semua uji hipotesis tidak 

dilakukan secara manual melainkan dengan 

menggunakan Statistical Program for 

Social Science (SPSS). Caranya dengan 

melihat nilai yang tertera pada kolom F 

pada tabel Anova hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS tersebut. Guna 

menguji kebenaran hipotesis pertama 

digunakan uji F yaitu untuk menguji 

keberartian regresi secara keseluruhan, 

dengan rumus hipotesis, sebagai berikut:  

Pengujian  hipotesis  dengan  

menggunakan  uji  F,  variansnya  dapat  

diperoleh dengan membandingkan Fhitung 
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dengan Ftabel pada taraf α = 0,05 dengan 

ketentuan: 

a. Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan 

Ha ditolak 

Artinya variasi model regresi berhasil 

menerangkan bahwa kelengkapan produk, 

kualitas produk dan harga secara 

bersama-sama (simultan) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima Artinya variasi model regresi 

berhasil menerangkan bahwa kelengkapan 

produk, kualitas produk dan harga secara 

bersama-sama (simultan) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

 
2. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi (R2) 

digunakan untuk mengukur persentase 

sumbangan variabel independen yang 

diteliti terhadap naik turunnya variabel 

terikat. Koefisien determinasi berkisar 

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

yang berarti bahwa bila R2= 0 berarti 

menunjukkan tidak adanya pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat, dan bila R2 mendekati 1 

menunjukkan bahwa semakin kuatnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Nilai koefisien determinasi (R2) 

dapat  dilihat pada kolom Adjusted R Square 

pada tabel Model Summary hasil perhitungan 

dengan  menggunakan SPSS. 

 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara variabel bebas 

yang diteliti dengan variabel terikat secara 

individu (parsial). Adapun rumus yang 

digunakan, sebagai berikut: 

Adapun bentuk pengujiannya adalah: 

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 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikatnya. 

 

Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan thitung dengan ttabel 

pada taraf nyata 5% (α 0,05) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. thitung < ttabel maka H0 diterima dan 

Ha  ditolak Artinya variabel 

kelengkapan produk, kualitas produk 

dan harga secara individual  (parsial) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap  

keputusan pembelian. 

b. thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan Ha  

diterima Artinya variabel kelengkapan 

produk, kualitas produk dan harga 

secara individual (parsial) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

  
4.1 Hasil Uji Kualitas  

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 tersebut valid atau tidak serta reliabel 

atau tidak. Hal ini penting karena salah 

satu syarat sebuah data dapat dilakukan uji 

hipotesis adalah harus valid dan reiliabel. 

Dibawah ini disajikan hasil uji kualitas 

data berupa uji validitas dan uji realibilitas.  
 

4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

melihat sejauh mana suatu alat pengukur 

itu bisa mengukur apa yang ingin diukur. 

Guna melihat valid atau tidaknya sebuah 

data maka kolom yang dilihat adalah kolom 

Corrected Item-Total Correlation. Dikatakan 

valid jika rhitung > 0,300 untuk melihat 

tingkat validitas semua item pernyataan 

kuisioner penulis susun, dapat dilihat pada 

tabel-tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variasi 

Produk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kualitas 

Produk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 
 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Harga 
 

 
 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 
 

 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Keputusan 

Pembelian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 
 

            Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation 

hasil perhitungan menggunakan SPSS lebih 

besar dibandingkan nilai r tabel sehingga 

dapat dikatakan bahwa semua item 

pertanyaan tentang variabel keputusan 

pembelian tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 
 

4.1.2. Uji Reliabilitas 

 

Uji realibilitas 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 

kuisioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang atas pernyataan 

yang disampaikan konsisten dari waktu ke 

waktu. Dikatakan handal (reliabel) jika 

memiliki koefisien keandalan atau 

cronbach’s alpha sebesar 0.6 atau lebih. 

Dibawah ini peneliti sajikan daftar 

Cronbach Alpha untuk semua variabel 

penelitian yang ada baik variabel bebas 

maupun variabel terikatnya atas dasar 

perhitungan dengan menggunakan SPSS.  

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa semua 

nilai Cronbach Alpha yang tertera dalam 

Tabel Reability Statistics hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS 

untuk masing- masing variabel lebih 

besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua variable penelitian ini 
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handal (reliabel) dan dapat digunakan 

untuk uji selanjutnya 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 
 
N

O 
VARIABEL 

Cronbach  

Α 
SIMPU

LAN 
KETERANGAN 

1 
Variasi  

Produk 
0.838 Reliabel 

Karena  

Cronbach α > 0,6 

2 
Kualitas  

Produk 
0.844 Reliabel 

Karena  

Cronbach α > 0,6 

3 Harga 0.836 Reliabel 
Karena  

Cronbach α > 0,6 

4 
Keputusan 

 Pembelian 
0.883 Reliabel 

Karena  

Cronbach α > 0,6 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 
 

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

           Setelah melakukan uji kualitas data 

dan semua data yang dihasilkan layak 

untuk digunakan dalam uji selanjutnya 

maka yang perlu dilakukan adalah uji 

asumsi klasik. Uji ini wajib dilakukan 

sebelum seseorang melakukan analisis 

regresi linier berganda. Adapun uji klasik 

yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi: (1) uji normalitas, (2) uji 

multikolinieritas dan (3) uji 

heteroskedastisitas. 
 

4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal atau tidak. Seperti 

diketahui bahwa uji F dan uji t 

mengasumsikan bahwa nilai residual harus 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi 

ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji 

ini dapat dilakukan dengan pendekatan 

histogram, pendekatan grafik maupun 

pendekatan Kolmogorv-Smirnov.  Dengan 

menggunakan analisis Kolmogorov 

Smirnov, data residual dikatakan 

berdistribusi normal bila nilai Asymp Sig 

(2-tailed) > taraf nyata (α= 5%). Adapun uji 

normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan grafik Normal 

P-P Plot Of Regression Standardized 

Residual, hasilnya seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

 

 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 keputusan pembelian. 
 

 
 

Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

 

 Pada grafik P-Plot diatas terlihat 

bahwa variabel berdistribusi normal. Hal 

ini ditunjukkan oleh gambar lingkarang 

kecil tidak berada jauh dari garis diagonal 

sehingga model regresi layak digunakan 

untuk memprediksi keputusan pembelian. 
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4.2.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan 

untuk melihat apakah terdapat korelasi 

antara variabel bebas atau tidak. 

Multikolinieritas dilakukan dengan melihat 

nilai Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jika nilai tolerance > 0,1 

atau VIF < 5.Dibawah ini disampaikan 

hasil uji multikolinieritas dengan melihat 

Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) nya. 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

 

Data diatas 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. 

 

1. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan pendekatan grafik. 

Dibawah ini penulis sampaikan hasil uji 

heteroskedastisitas menggunakan 

pendekatan grafik.                         
 

 

Gambar 4.3. Hasil Uji 

Heteroskedastisitas dengan pendekatan 

grafik 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

 

 Grafik Scatterplot diatas 

memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar 

secara acak tidak membentuk sebuah pola 

tertentu yang jelas serta tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layakdigunakan 

untuk memprediksi keputusan 

membeliberdasarkan masukan variabel 

independennya. 

 
4.3. Hasil Uji Hipotesis 

Setelah semua data dinyatakan layak 

untuk dilakukan uji selanjutnya, maka 

langkah terakhir yang dilakukan adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji ini bertujuan 

untuk menjawab rumusan masalah 

sekaligus dugaan sementara atas jawaban 

rumusan masalah tersebut yang tertuang 

dalam hipotesis. Beberapa hal yang termasuk 

ke dalam uji hipotesis ini antara lain 

persamaan regresi, uji F (uji simultan), 

koefisien determinasi (R2) dan uji t (uji 

parsial). 

4.3.1. Persamaan Regresi Linier 

Berganda 

 
Hasil perhitungan dan pengolahan data 

dengan menggunakan Statistical Program 

for Social Science (SPSS), didapatkan hasil 

coefficients seperti dilihat pada table 4.8. 

dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat 

VARIABEL 

COLLINEARITY STATISCS 

TOLERANCE VIF 

HASIL SIMPULAN HASIL SIMPULAN 

Variasi  

Produk 
0,985 > 0,1 

1,01

6 

< 

5 

Kualitas 

 Produk 
0,640 > 0,1 

1,56

2 

< 

5 

Harga 
0,281 > 0,1 

1,55

5 

< 

5 
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diambil beberapa kesimpulan, salah satunya 

adalah persamaan regresi linear berganda. 
 
Tabel 4.8. Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

 

 

 

 

 

 

   

Unstandar
dized 

Coefficient
s 

  

Standar
dized 

Coefficie
nts 

   

Collin
earity 
Statis
tics 

Toler
anc 

Mo

del 

 B  Std. 

Error 

Beta  t Sig. e VIF 

 

1 

 

(Const
ant) 

 

1.945 

 

4
.
2
1
6 

   

.
4
6
1 

 

.
6
4
6 

  

 vp_tota
l 

 .0
83 

 .0
64 

 078 1.3
00 

.197 .985 1.016 

 kp_tota
l 

 .5
82 

 .0
70 

 .617 8.2
70 

.000 .640 1.562 

 harga_t
ota 

 .28

0 
 .0

74 
 .281 3.7

77 

.000 .643 1.555 

Sumber : Hasil Penelitian 2019 (Data 

diolah) 

 

Melihat tabel Understandardized 

Coefficients Beta diatas, maka dapat 

ditentukan persamaan regresi linear 

berganda yang dihasilkan dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

 
Y=1,945 + 0,083X1 + 0,582X2 + 0,280X3 

Yang berarti bahwa : 

a. Konstanta sebesar 1,945 yang berarti 

variable variasi produk, keputusan 

pembelian dan harga dianggap nol 

maka variable keputusan pembelian 

hanya sebesar 1,945. 

b. Koefisien regresi variable variasi 

produk diperoleh nilai sebesar 0,083 

yang berarti jika variable variasi 

produk mengalami peningkatan 

sementara variable kualitas produk 

dan harga diasumsikan tetap maka 

keputusan pembelian juga akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,083. 

c. Koefisien regresi variable keputusan 

pembelian diperoleh nilai sebesar 

0,582 yang berarti jika variable 

kualitas produk mengalami 

peningkatan sementara variabel 

variasi produk dan harga diasumsikan 

tetap maka keputusan pembelian juga 

akan mengalami peningkatan sebesar 

0,582. 

d. Koefisien regresi variabel harga 

diperoleh nilai sebesar 0,280 yang 

berarti jika variabel harga mengalami 

peningkatan sementara variabel 

variasi produk dan keputusan 

pembelian diasumsikan tetap maka 

keputusan pembelian juga akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,280. 

 

4.3.2. Hasil Uji F (Simultan) 

 Uji F atau dikenal dengan Uji 

Simultan bertujuan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh semua variabel bebas 

(independent) dalam hal ini variasi produk, 

kualitas produk dan harga secara bersama-sama 

terhadap variabel terikatnya (dependent). 

Adapun hasil Uji F dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari Tabel Anova dibawah ini. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian 2019 (Data 

diolah) 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa 

nilai Fhitung yang diolah dengan 

menggunakan SPSS adalah sebesar 61,465 

sementara itu nilai Ftabel yang dilihat pada 

Tabel Nila-nilai untuk Distribusi F adalah 

2,700. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa niali Fhitung = 61,465 > dai Ftabel 

= 2,700. Ini berarti bahwa variabel 

independen yang terdiri dari variasi produk, 

kualitas produk dan harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

busana merek Shahla Muslim Syar’i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa 
 

Mod
el 

 
 

Sum of 
Squares 

 

d
f 

 
 

Mean 
Square 

 

F 
 

Sig. 
 

1 
 

Regressi
on 

 

991,070  3  

330,357 
 

61,465 
 

,000b 

 
 

Residual 
 

515,970  96  

5,375   

 
 

Total 
 

1507,040  99    
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4.3.3. Koefisien Determinasi 

 Setelah variabel independen secara 

bersama-sama dinyatakan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan, maka untuk 

melihat seberapa besar pengaruhnya dapat 

dilihat pada Tabel Model Summary hasil 

perhitungan dengan menggunakan 

Statistical Program for Social Science 

(SPSS), seperti terlihat di bawah ini. 
 

Model Summaryb 

 
Mode
l 

 
R 

  
R 
Square 

 
Adjusted 

R 
Squa

re 

td.Erro
r of the 
Estima
te 

 

1  .81
1a 

 

.658 
 

.647 
 

2.31834 

Sumber : Hasil Penelitian 2019 (Data 

diolah) 

 

Tabel 4.11. menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Squarea dalah 0,647 atau 

64,7%. Ini berarti bahwa variabel 

independen berupa variasi produk, kualitas 

produk dan harga secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen 

keputusan pembelian busana merek Shahla 

Muslim Syar’I sebesar 64,7% sedangkan 

sisanya sebesar 35,3% dipengaruhi oleh 

Variabel lainnya yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini, misalnya suasana, 

kualitas pelayanan dan sebagainya. 
 

4.3.4 Hasil Uji t (Uji Parsial) 

 
          Langkah terakhir yang harus 

dilakukan adalah melakukan Uji t atau yang 

lebih dikenal dengan nama Uji Parsial. Jika 

Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh 

secara bersama- sama, maka Uji t ini 

bertujuan untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependennya 

secara parsial atau sendiri-sendiri. Jadi 

dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana 

pengaruh variasi produk terhadap 

keputusan pembelian, pengaruh kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian serta 

pengaruh Harga terhadap keputusan 

pembelian busana muslim merek Shahla 

Muslim Syar’i. 

          Hasil Uji t penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel Coefficients 4.12 di atas yaitu 

dengan melihat nilai t maupun sig.-nya. 

Guna lebih jelasnya dapat dilihat pada 

salinan tabel di bawah ini. 
 

Tabel 4.12. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (Data 

diolah) 

 

Guna menentukan H0 maupun H1 yang 

ditolak atau diterima maka nilai thitungdi 

atas dapat dibandingkan dengan nilai ttabel 

pada tingkat signifikasi 5% ( = 0,05). Nilai 

ttabel pada tingkat signifikansi 5% ( = 

0,05) adalah 1,980. Dengan 

membandingkan thitung dan ttabel maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Secara parsial Variasi Produk 

pengaruh tidak signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian busana muslim 

merek Shahla Muslim Syar’i karena 

thitung (1,300) < ttabel (1,984) serta 

nilai signifikansinya di atas 0,05. 

b. Secara parsial Kualitas Produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian busana muslim 

merek Shahla Muslim Syar’i thitung 

(8,270) > ttabel (1,984) serta nilai 

signifikansinya di bawah 0,05. 

c. Secara parsial Harga berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian busana muslim merek 

Shahla Muslim Syar’i thitung 

(3,777) > ttabel (1,984) serta nilai 

signifikansinya di bawah 0,05. 

VARIABE

L 
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Tidak Berpengaruh 
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Produk 
8.
27
0 

 >1,9

84 
0,0
00 

< 

0,05 

Berpengaruh 

Signifikan 

Harga 3.
77
7 

 >1,9

84 
0,0
00 

<0,

05 

Berpengaruh 

Signifikan 
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SIMPULAN DAN SARAN  

 
Berdasarkan analisis dan evaluasi 

data yang telah dilakukan terhadap 

variabel- variabel dalam penelitian ini, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

dan saran sebagai berikut: 

 
5.1 Simpulan 

 Sesuai dengan uraian-uraian di atas 

serta hasil analisis dan interpretasi data yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Secara parsial variasi produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian busana muslim 

merek Shahla Muslim Syar’i. 

2. Secara pasrsial kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian busana  muslim 

merek Shahla Muslim Syar’i. 

3. Secara parsial harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

busana  muslim merek Shahla Muslim 

Syar’i. 

4. Secara simultan variasi produk, kualitas 

produk dan harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian busana 

muslim merek Shahla Muslim Syar’i 
 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pimpinan Gallery Ummu Afifa 

Collection selaku pemilik busana merek 

Shahla Muslim Syar’i sebaiknya selalu 

memperhatikan kualitas produk serta 

kestabilan harga. Hal ini menjadi sangat 

penting karena kedua variabel ini secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian busana merek 

Shahla Muslim Syar’i di Gallery Ummu 

Afifa Collection. 

2. Program peningkatan kususnya pada 

kualitas produk harus terus dilakukan 

agar tetap menjaga kepercayaan 

pelanggan bahwa kualitas busana 

Shahla Muslim Syar’i tetap terjaga dan 

semakin baik.Khususnya dalam hal 

harga busana Shahla Muslim Syar’i harus 

dapat menyesuaikan  harga  dengan  

kualitas  yang  ditawarkan,  agar  

pelanggan  yang membeli  busana  

Shahla  Muslim  Syar’i  tidak  kecewa  

dengan  harga  yang dikelurkan karna 

sebading dengan yang didapatkan. 

3. Hubungannya dengan variasi produk, 

pimpinan Gallery Ummu Afifa 

Collection tidak perlu risau karna hasil 

ppenelitian menunjukan bahwa 

pelanggan busana Shahla Muslim Syar’i 

tidak terlalu memperhatikan variasi 

produknya namun lebih kepada kualitas 

produk dan harganya. Variasi produk 

bukan menjadi hal utama dalam 

pembelian busana Shahla Muslim 

Syar’i dikarenakan pelanggan lebih 

mencari kenyamanan serta harga dalam 

membeli busana muslim.  

4. Diperlukan penelitian lanjutan untuk 

lebih mengetahui faktor dominan yang 

sangat mempengaruhi keputusa 

pembelian busana Shahla Muslim Syar;i 

dengan variabel yang berbeda seperti: 

kualitas  pelayanan, ekuitas merek dan 

promosi .  
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