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Struktur Pendanaan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan
dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Pemoderasi
Sugeng Riyadi Asmoro
Yayasan Nala Universitas Hang Tuah
Email: tugas_7211@yahoo.com

ਁਂਓਔਁ
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur pendanaan terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial
sebagai pemoderasi pada perusahaan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011–2013. Sampel penelitian
dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan 10 perusahaan kimia (30 firm year) yang memenuhi kriteria.
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi
berganda dengan menggunakan program SPSS versi 16. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%,
maka penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar
0,054 tidak dapat diterima karena nilai t hitung sebesar -2,021 menunjukkan arah negatif. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap
nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 tidak dapat diterima karena nilai t hitung sebesar -2,901 menunjukkan arah
negatif. Kepemilikan manajerial memoderasi secara positif hubungan struktur pendanaan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,025 dan nilai t hitung sebesar 2,371.
Kata kunci: Struktur pendanaan, kepemilikan manajerial, dan nilai perusahaan.

ਁਂਓਔਁਃਔ
The purpose of this research is to find out the influence of funding structure to the firm value with the managerial ownership as
the moderating at chemical companies which are listed in Indonesia Stock Exchange during the 2011–2013 periods. The samples of
the research have been selected by using purposive sampling 10 chemical companies (30 firm years) which meet the criteria have been
selected as samples. The regression equation in this research is the Moderated Regression Analysis (MRA). The multiple regressions
which is done by using SPSS 16 version program, is used as the analysis technique. Based on the result of multiple regressions analysis
with the significant influence of 5% therefore this research describes that The funding structure which has influence to the firm value
with its significance level is 0.054 cannot be accepted since the value of t count is -2.021 which leads to the negative direction. The
managerial ownership which has influence to the firm value with its significance level is 0.007 cannot be accepted since the value of
t count is -2.901 which leads to the negative direction. The managerial ownership can positively moderates the correlation of funding
structure to the firm value with its significance level is 0.025 and the t count is 2.371.
Key words: funding structure, managerial ownership, and firm value

Kegiatan usaha sangat bergantung sekali dengan
pendanaan. Pendanaan sangatlah penting dibutuhkan dalam
membangun dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan,
tanpa pendanaan perusahaan tidak akan berjalan sesuai
yang direncanakan. Terdapat beberapa tujuan didirikannya
suatu perusahaan diantaranya untuk mencapai keuntungan
maksimal sehingga dapat memakmurkan pemilik perusahaan
atau pemegang saham. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan
memaksimumkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari
semakin meningkatnya harga saham yang berarti juga nilai
perusahaan meningkat sehingga perusahaan akan dipandang
baik oleh para calon investor.
Pada umumnya terdapat dua bentuk dasar pembiayaan
pada perusahaan yaitu modal sendiri yang berarti sumber
intern dan hutang yang berarti sumber ekstern. Sumber

intern perusahaan ialah sumber dana yang dibentuk atau
dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, misalnya dana yang
berasal dari keuntungan yang ditahan di dalam perusahaan
(retained earnings) dapat digunakan untuk menambah
modal kerja ataupun membiayai ekspansi perusahaan,
melunasi hutang perusahaan dan dapat dicadangkan
untuk menghadapi kerugian-kerugian yang akan timbul
di waktu yang akan datang. Sedangkan sumber ekstern
perusahaan ialah dana dari luar perusahaan yang berasal
dari kreditur berupa pinjaman atau melalui pasar modal
dengan mengeluarkan saham.
Struktur modal merupakan salah satu komponen
yang sangat penting sebagai landasan pengambilan
keputusan pembelanjaan bagi perusahaan. Setiap
keputusan pendanaan mengharuskan manajer keuangan
untuk dapat mempertimbangkan manfaat dan biaya dari
sumber-sumber dana yang akan dipilih. Menurut Keown
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(2010:149) perusahaan harus memahami komponenkomponen utama struktur modal. Struktur modal yang
optimal adalah struktur modal perusahaan yang akan
memaksimalkan harga sahamnya. Terlalu banyak hutang
akan dapat menghambat perkembangan perusahaan yang
juga akan membuat pemegang saham berpikir dua kali
untuk tetap menanamkan modalnya.
Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan
pendanaan (financial policy) perusahaan dalam menentukan
struktur modal bertujuan untuk mengoptimalkan nilai
perusahaan (value of the firm). Salah satu konsep nilai yang
menjelaskan nilai suatu perusahaan adalah nilai pasar. Nilai
ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di
pasar saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi
pula nilai perusahaan. Nilai saham yang tinggi menjadi
harapan para pemegang saham, sebab dengan nilai saham
yang tinggi menggambarkan keuntungan yang tinggi bagi
pemegang saham. Pemegang saham dan manajer sama-sama
menginginkan keuntungan yang maksimal.
Menurut teori keagenan, adanya pemisahan kepemilikan
dan pengelolaan dapat menimbulkan konflik keagenan
(Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Konflik keagenan
menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Penurunan nilai
perusahaan akan memengaruhi kekayaan dari pemegang
saham, sehingga pemegang saham akan melakukan tindakan
pengawasan terhadap perilaku manajemen.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana
dikemukakan, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh struktur
pendanaan terhadap nilai perusahaan; (2) Untuk menguji
pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan;
(3) Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial sebagai
pemoderasi dalam memperkuat atau memperlemah struktur
pendanaan terhadap nilai perusahaan.

Struktur Modal
Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan
atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang
ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang
terhadap modal sendiri. Pendanaan yang efisien akan
terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang
optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan
sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya
penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata,
sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan (Martono
dan Harjito, 2005).
Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan
perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang
dikeluarkan, karena masalah struktur modal adalah erat
hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun
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dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi adalah
struktur modalnya. Keputusan struktur modal berkaitan
dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam
maupun dari luar, sangat memengaruhi nilai perusahaan.
Sumber dana perusahaan dari internal berasal dari laba
ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber
eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan
pemilik perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang
berasal dari kreditur merupakan hutang bagi perusahaan.
Dana yang diperoleh dari para pemilik merupakan modal
sendiri. Sasaran struktur modal (Optimal Capital Structure)
suatu perusahaan didefinisikan sebagai struktur yang akan
memaksimalkan harga saham perusahaan tersebut.
Teori Trade-Off dalam Struktur Modal
Menurut Brigham dalam (Kusnaeni, 2012) teori trade-off
dalam struktur modal yang optimal dapat diperoleh dengan
cara menyeimbangkan antara keuntungan penggunaan
hutang (benefit of debt) dengan biaya kesulitan dan biaya
keagenan. Namun teori ini tidak dapat menentukan secara
tepat struktur modal yang optimal karena sulit untuk
menentukan secara tepat present value biaya kesulitan dan
present value biaya keagenan. Metode ini memberikan tiga
hal penting mengenai hutang yaitu: (1) Perusahaan yang
memiliki risiko bisnis tinggi sebaiknya menggunakan
hutang yang sedikit, karena semakin besar probabilitas
kesulitan keuangan akan memperbesar biaya kesulitan
keuangan; (2) Perusahaan yang memiliki aktiva berwujud
(tangible asset) dapat menggunakan hutang yang lebih
banyak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
aktiva tak berwujud (intangible asset); (3) Perusahaan yang
sedang membayar pajak yang tinggi dapat menggunakan
hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan
yang membayar pajaknya rendah.
Teori Keagenan
Teori keagenan menyatakan bahwa pemilihan komposisi
struktur modal tergantung pada keberadaan biaya keagenan
yang dihadapi perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa
keberadaan utang dengan kewajiban tetapnya yang harus
dipenuhi perusahaan berupa cicilan pokok dan bunga, akan
membuat aliran kas bebas perusahaan digunakan untuk
memenuhi kewajiban tersebut. Penggunaan utang akan
mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham
dan manajer, namun dengan penerbitan utang ini juga akan
memungkinkan timbulnya konflik antara pemegang saham
dan pemegang obligasi. Teori keagenan untuk struktur
modal menyatakan bahwa struktur modal yang optimal
ditentukan dengan meminimalkan biaya konflik yang
mungkin terjadi antar pihak yang terlibat. Menurut Brigham
dan Houston (2009:26) teori keagenan didefinisikan sebagai
hubungan yang terjadi ketika satu atau lebih individu, yaitu
prinsipal yang menyewa individu atau organisasi lain yang
disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa atau
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mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan
kepada agen tersebut.
Teori Sinyal (Signaling Theory)
Struktur modal dengan tingkat leverage yang tinggi
digunakan sebagai sinyal untuk membedakan kondisi
perusahaan yang baik dan yang buruk. Hanya perusahaan
yang sehat dan kuat yang dapat berhutang dengan
menanggung risikonya. Laporan keuangan merupakan
sinyal bagi para pengguna laporan keuangan tentang segala
informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan
informasi ini diharapkan mampu mengurangi perbedaan
informasi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.
Dalam teori sinyal, laporan keuangan dianggap relevan
apabila mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat
bagi para pengguna serta memiliki kandungan informasi
yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan suatu keputusan. Namun, laporan keuangan
juga dapat menimbulkan mis-conception apabila terdapat
salah saji yang material. Jadi, sinyal dapat berarti memiliki
kandungan informasi maupun sinyal untuk memprediksi
prospek perusahaan pada masa yang akan datang.
Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan merupakan suatu proksi yang
menggambarkan kemakmuran pemegang saham. Seorang
manajer perusahaan dituntut untuk bertindak sesuai dengan
keinginan para pemegang saham yaitu meningkatkan
kesejahteraan para pemegang saham. Maksimalisasi
kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan sebagai
tujuan utama perusahaan akan memudahkan pengukuran
kinerja suatu perusahaan. Jika harga saham suatu
perusahaan memiliki trend yang meningkat dalam jangka
panjang, dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan dalam
keadaan baik. Meningkatnya harga saham mencerminkan
kepercayaan pasar akan baiknya prospek perusahaan pada
masa mendatang. Nilai perusahaan dapat dilihat melalui
nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya
yang menggambarkan total modal perusahaan dalam neraca
keuangan.
Kepemilikan Manajerial
Pengambilan keputusan untuk memaksimalkan
sumber daya yang dimiliki perusahaan harus diambil
oleh seorang manajer dalam menjalankan bisnisnya. Jika
manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri maka akan
timbul ancaman bagi perusahaan. Pemegang saham dan
manajer harus menyadari akan kepentingan tugas masingmasing demi tercapainya tujuan perusahaan. Kepemilikan
manajerial adalah situasi di mana seorang manajer memiliki
saham perusahaan.
Kepemilikan saham manajerial akan mensejajarkan
dan membantu penyatuan kepentingan antara manajer
dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan
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secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil
dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi
dari pengambilan keputusan yang kurang tepat. Hal
ini menunjukkan akan hilangnya masalah keagenan
dikarenakan seorang manajer juga sebagai seorang pemilik.
Argumen tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya
kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan
perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh
manajer akan semakin menurunkan masalah keagenan
sehingga membuat deviden tidak perlu dibayarkan pada
risiko yang tinggi.
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Struktur Pendanaan terhadap Nilai
Perusahaan
Pengambilan keputusan pendanaan berkenaaan
dengan struktur modal benar-benar harus diperhatikan
oleh perusahaan, karena penentuan struktur modal akan
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal
dan nilai perusahaan yang tinggi menyebabkan penggunaan
hutang dalam struktur modal meningkat dan selanjutnya
memengaruhi nilai perusahaan. Dalam teori trade-off,
struktur modal yang optimal dapat diperoleh dengan cara
menyeimbangkan antara keuntungan penggunaan hutang
(benefit of debt) dengan biaya kesulitan dan biaya keagenan.
Namun teori ini tidak dapat menentukan secara tepat
struktur modal yang optimal karena sulit untuk menentukan
secara tepat present value biaya kesulitan dan present value
biaya keagenan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Chotimah
(2007) melakukan pengujian pengaruh perubahan struktur
modal terhadap perubahan nilai perusahaan. Penelitian ini
menggunakan data sekunder pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2001–2005, alat analisis yang
digunakan adalah regresi linier. Hasil analisis menunjukkan
bahwa koefisien regresi perubahan struktur modal sebesar
1,157 dan t hitung 2,185 lebih besar t tabel 2,086, nilai
signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh
karena itu, variabel perubahan struktur modal berpengaruh
positif signifikan dengan perubahan nilai perusahaan.
Sehubungan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang
akan diuji dalam penelitian ini adalah:
H1: Struktur pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai
Perusahaan
Berdasarkan teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat
konflik antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajer
(agen) di mana Pemegang saham dan manajer masingmasing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya
sendiri-sendiri, konflik yang terjadi antara keduanya akan
berubah apabila dalam struktur kepemilikan saham terdapat
kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial atau
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dapat disebut juga kepemilikan institusional mempunyai
arti penting untuk memonitor manajemen dalam mengelola
perusahaan. Bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan
institusional terhadap nilai perusahaan ditunjukkan dalam
penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) membuktikan
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan. Sehubungan uraian di atas,
maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini
adalah:
H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan.
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PBV =

Variabel Independen, Struktur Pendanaan
Struktur pendanaan adalah perimbangan antara jumlah
hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang
jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Menurut
Sartono (2002:225) struktur pendanaan dapat diukur
menggunakan Debt Equity Ratio (DER) dengan perhitungan
sebagai berikut:

Pengaruh Struktur Pendanaan terhadap Nilai
Perusahaan dengan Kepemilikan Manjerial sebagai
Pemoderasi
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Samisi dan Ardina
(2013) menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikan
manajerial tidak memoderasi hubungan antara struktur
pendanaan dengan nilai perusahaan consumer goods yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009–2011.
Hal ini memotivasi peneliti untuk menguji ulang dengan
menggunakan dasar teori-teori dalam menjelaskan variabel
yang diteliti dan hasil penelitian terdahulu, maka didapat
hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini
adalah:
H3: Kepemilikan manajerial memoderasi secara positif
hubungan struktur pendanaan terhadap nilai perusahaan.

Market Value
× 100%
Book Value

DER =

Total Hutang
× 100%
Modal Sendiri

Variabel Moderating, Kepemilikan Manajerial
Variabel Moderating adalah variabel yang memperkuat
atau memperlemah hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen. Variabel moderating dalam
penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan
manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen
yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan
perusahaan (Seftianne, 2011). Kepemilikan manajerial dapat
dihitung sebagai berikut:
KM =

Jumlah saham yang dimiliki komisaris, manajemen dan direksi
× 100%
Jumlah saham yang beredar

Teknik Analisis Data
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode tahun 2011–2013 dengan jumlah 10 perusahaan.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sampel bertujuan (purposive sampling).
Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah
sebagai berikut: (1) Terdaftar sebagai perusahaan kimia
sampai dengan periode 31 Desember 2013; (2) perusahaan
mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir tanggal
31 Desember secara berturut-turut selama 3 periode yaitu
tahun 2011–2013.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Dependen, Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap
tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber
daya yang dimiliki yang tercermin dalam harga saham
perusahaan. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) nilai
perusahaan dapat dilihat melalui rasio Price Book Value
(PBV) perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut:

Metode analisis data bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel independen dapat memengaruhi variabel
dependen secara signifikan dan apakah variabel moderating
memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian regresi
berganda. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi
moderated regression analysis (MRA), yaitu untuk menguji
apakah variabel moderating dapat memperkuat antara
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai
berikut:
NP = a + β1SP + β2KM + β3SP*KM + e
Keterangan:
NP
= Nilai perusahaan
a
= Konstanta
β1–β3
= Koefisien Regresi
SP
= Struktur pendanaan
KM
= Kepemilikan manajerial
SP*KM = Interaksi antara struktur pendanaan dengan
kepemilikan manajerial
e
= Standar eror/tingkat kesalahan penduga dalam
penelitian

Asmoro: Struktur Pendanaan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal.
Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan
cara menganalisis nilai VIF (Varinace Inflation Factor).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
antara variabel independen (Ghozali, 2006:57).
Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi
Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:69).
Uji Autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika ada korelasi maka terjadi
autokorelasi (Ghozali, 2006:61).

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan
menggunakan One-Sampel Kolmogorov- Smirnov Test,
dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar
0,934 dan nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,348 di
mana nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat
signifikansi 5 persen sehingga penelitian ini berdistribusi
normal.
Uji Multikolinearitas. Nilai tolerance semua variabel
bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF
semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan
adanya multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan
dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik
scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk
pola yang jelas.
Uji Autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi
diperoleh nilai Durbin-Watson hitung sebesar 2,087 dengan
menggunakan data sejumlah 30 dan variabel independen
sebanyak 3, sehingga berdasarkan tabel durbin watson
diketahui nilai dl = 1,2138 dan du = 1,6498 (pada tabel DW),
serta nilai (4-du) = 2,3502. Nilai 2,038 tersebut terletak di
antara nilai du dan (4-du) sehingga dapat disimpulkan bahwa
dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.
Analisis Regresi Linier
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda
disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:
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Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Beta
Error

1 (Constant)

1.402

.242

DER
KM
DER*KM

-.465
-2.757
5.222

.230
.950
2.202

-.423
-.680
.471

t

Sig.

5.799

.000

-2.021
-2.901
2.371

.054
.007
.025

a. Dependent Variable: PBV

Berdasarkan tabel 1, maka diperoleh persamaan regresi
linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:
Y
= a + β1X1+ β2Z + β3X1*Z + e
PBV = 1,402 - 0,465DER - 2,757KM + 5,222 + e
Hasil Uji Hipotesis
Uji goodness of fit
Uji goodness of fit digunakan untuk mengetahui
kelayakan model, apakah permodelan yang dibangun
memenuhi kriteria fit atau tidak. Model regresi dikatakan
fit apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji
goodness of fit disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Uji goodnest of fit ANOVAb
Model
1

a.
b.

Regrission
Residual
Total

Sum of
Squares
2.508
6.875
9.383

Df
3
26
29

Mean
Square
8.36
.264

F

Sig.

3.161 .041a

Dependent Variable: PBV
Predictors: (Constant), DER, KM, DER*KM

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung
sebesar 3,161 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 lebih
kecil dari α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pemodelan yang dibangun, yaitu pengaruh struktur
pendanaan terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan
manajerial sebagai variabel moderating memenuhi kriteria
fit (sesuai).
Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas
mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali,
2006). Uji ini mengidentifikasi apakah struktur pendanaan,
kepemilikan manajerial dan interaksi antara struktur
pendanaan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t yang disajikan pada
tabel 3 sebagai berikut:
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Tabel 3. Uji t Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
t
B
Std. Error
Beta
(Constant) 1.402
.242
5.799
DER
-.465
.230
-.423
-2.021
1
KM
-2.757
.950
-.680
-2.901
DER*KM 5.222
2.202
.471
2.371
a. Dependent Variable: PBV
Model

Sig.
.000
.054
.007
.025

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat dalam tabel 3
menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel independen
terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:
1) Pengaruh Struktur Pendanaan terhadap Nilai
Perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa struktur
pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini
menunjukkan bahwa struktur pendanaan berpengaruh
terhadap nilai perusahaan dengan arah negatif. Dengan
demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa
struktur pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan tidak dapat diterima. Suatu perusahaan yang
mempunyai hutang dengan jumlah besar akan memberikan
beban berat kepada perusahaan yang bersangkutan dan
perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan
dengan struktur modal yang tidak baik. Struktur modal
yang optimal dapat diperoleh dengan cara menyeimbangkan
antara keuntungan penggunaan hutang (benefit of debt)
dengan biaya kesulitan dan biaya keagenan. Hasil penelitian
ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sujoko
dan Soebiantoro (2007) yang memberikan bukti bahwa
struktur modal (leverage) mempunyai pengaruh dengan
arah negatif terhadap nilai perusahaan.

kepemilikan manajerial, manajemen akan merasakan
langsung dampak dari setiap keputusannya termasuk dalam
menentukan kebijakan hutang perusahaan. Hubungan negatif
dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Sulistiono (2010) yang membuktikan
bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap
nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial tinggi akan
menurunkan nilai perusahaan, hal ini disesuaikan dengan
data sekunder yang mana terdapat kepemilikan manajerial
konstan setiap tahun dan terkadang mengalami penurunan
dan juga peningkatan.
3) Pengaruh Struktur Pendanaan terhadap Nilai
Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai
Pemoderasi
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa interaksi
antara struktur pendanaan dengan kepemilikan manajerial
mampu memoderasi dan berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan. Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memoderasi
secara positif hubungan struktur pendanaan terhadap nilai
perusahaan diterima. Hasil penelitian ini menolak penelitian
yang dilakukan oleh Samisi dan Ardina (2013) yang
menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikan manajerial
tidak memoderasi hubungan antara struktur pendanaan
dengan nilai perusahaan consumer goods.
Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi
variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil
koefisien determinasi dapat disajikan pada tabel 4 sebagai
berikut:
Tabel 4. Hasil uji koefisien determinasi Model Summaryb

2) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai
Perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai
perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan
dengan arah negatif. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan tidak dapat diterima.
Hasil penelitian ini didukung dengan teori keagenan yang
menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan institusional
dan kepemilikan manajerial dinilai sebagai salah satu cara
untuk meminimalkan biaya keagenan hutang atau agency
cost of debt.
Menurut Wahidahwati (2001) konflik keagenan dapat
dikurangi dengan Meningkatkan kepemilikan saham
perusahaan oleh manajemen (insider ownership). Dengan

Model

R

R Square

1

.517a

.267

Adjusted R
Square
.183

Std. Error of the
Estimate
.51423

a. Predictors: (Constant), DER, KM, DER*KM
b. Dependent Variable: PBV

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien
determinasi yang terletak pada kolom Adjusted R Square
sebesar 0,267. Artinya sebesar 26,7% variabel independen
yang terdiri dari Debt Equity Ratio, kepemilikan manajerial,
dan interaksi antara Debt Equity Ratio dengan kepemilikan
manajerial dapat memengaruhi variabel dependen, yaitu
nilai perusahaan (price book value), sedangkan sisanya
yaitu 73,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini seperti return on assets dan ukuran
perusahaan.

Asmoro: Struktur Pendanaan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan

Kesimpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan
sebagai berikut: (1) Pemodelan yang dibangun memenuhi
kriteria fit sesuai dengan hasil uji goodness of fit; (2) Struktur
pendanaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan;
(3) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap
nilai perusahaaan; (4) Interaksi antara struktur pendanaan
dengan kepemilikan manajerial mampu memoderasi dan
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti yang
akan datang yaitu: (1) Penelitian ini hanya menggunakan
sampel perusahaan kimia dengan periode 3 tahun. Untuk
peneliti selanjutnya akan lebih baik jika memperluas objek
penelitian seperti seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI
serta memperpanjang periode pengamatan. Jumlah sampel
yang lebih besar akan dapat mengeneralisasi semua jenis
industri dan periode yang lebih lama akan memberikan
hasil yang lebih valid atau hasil yang mendekati kondisi
sebenarnya; (2) Pemilik/pemegang saham perusahaan
dengan kepemilikan manajerial harus lebih memperhatikan
dan meningkatkan besarnya persentase kepemilikan saham
oleh manajernya agar manajer merasa memiliki perusahaan
untuk meningkatkan nilai perusahaan; (3) Manajemen
perusahaan harus lebih memperhatikan struktur modal
perusahaan. Salah satu aspek penting yang akan dinilai
oleh pasar adalah kondisi struktur modal perusahaan.
Dalam mengambil keputusan keuangan, manajer perlu
mempertimbangkan bagaimana besarnya hutang untuk
membiayai perusahaan.
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Pengaruh Lingkungan Eksternal, Lingkungan Internal dan Program
Bussiness Development Service terhadap Kinerja Usaha Umkm di
Kabupaten Sidoarjo
FX. Adi Purwanto
Universitas Hang Tuah Surabaya

ਁਂਓਔਁ
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan internal pengusaha kecil yang terdiri dari modal,
pemasaran, dan SDM dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan eksternal pengusaha kecil yang terdiri dari akses
modal, dan kebijakan pemerintah serta program BDS terhadap kinerja usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo. Metode Penelitian ini
menggunakan pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan bersifat eksplanatory. Populasi yang digunakan
ialah seluruh Usaha Kecil yang aktif di Kabupaten Sidoarjo. Usaha kecil yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 60 perusahaan.
Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode sensus yaitu populasi digunakan sebagai sampel. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian adalah multiple linier regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan internal usaha
kecil yang terdiri dari modal, pemasaran, SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil. Lingkungan eksternal
usaha kecil yang terdiri dari akses modal dan kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil
dan program BDS berpengaruh terhadap kierja UMKM di Kabupaten Sidoarjo
Kata kunci: Lingkungan Internal, Lingkungan Eksternal, Program BDS dan Kinerja

Pada pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) selalu digambarkan sebagai sektor
yang mempunyai peranan penting, karena menyangkut
sebagian besar jumlah penduduk yang hidup dalam kegiatan
usaha tersebut baik di sektor tradisional maupun modern.
Adanya kebijakan dan dukungan yang lebih besar baik
dari pemerintah maupun para pelaku ekonomi seperti
kemudahan dalam akses permodalan, kebijakan pemerintah,
perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan
pembiayaan, usaha kecil diharapkan dapat berkembang
pesat. Perkembangan usaha kecil diharapkan dapat
bersaing sehat di tengah bebasnya pasar yang terjadi saat
ini. Selain itu, usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan
memakmurkan masyarakat secara keseluruhan sehingga
terciptanya persaingan dan stabilitas perekonomian
Indonesia yang baik.
Business Development Services (BDS) merupakan
kebijakan pemerintah untuk pengembangan sentra usaha
kecil dan menengah melalui kegiatan fasilitasi dalam hal
permodalan, pemasaran dan pemberian informasi yang
bermanfaat dalam pengembangan usaha. Dengan adanya
peran BDS ini diharapkan meningkatkan pendapatan
pengusaha.
Konsep penugasan kepada Business Development
Services adalah upaya untuk mendorong lembagalembaga yang ada di wilayah sekitar sentra, baik dalam
bentuk yayasan, lembaga swadaya masyarakat ataupun
suatu lembaga pendidikan agar lebih bergairah untuk

membangkitkan perekonomian daerahnya melalui
penyediaan layanan pengembangan bisnis kepada para
pengusaha kecil dan menengah setempat.
Sektor usaha kecil dalam perkembangan usahanya
sering kali menghadapi kendala, baik kendala internal
maupun kendala eksternal. Kendala internal terutama
berkaitan dengan kecukupan modal usaha, pemasaran dan
kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya
yang ada pada usaha kecil menyebabkan mereka kurang
optimal dalam memanfaatkan peluang yang ada, baik
dalam memenuhi pangsa pasar yang luas, kesiapan SDM
yang berkualitas maupun untuk memperluas jaringan
pemasaran. Sedangkan kendala eksternal berkaitan dengan
akses terhadap sumber pembiayaan dan iklim usaha yang
kurang kondusif terhadap perkembangan usaha kecil, karena
selama ini terkesan berbagai kebijakan lebih berpihak
kepada sektor usaha besar, sehingga berbagai fasilitas yang
disediakan pemerintah sebagian besar dinikmati oleh sektor
usaha besar.
Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor
industri modern akan dapat menyelesaikan masalah
kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih
berada pada rentang perjalanan yang panjang, bertolak
pada kenyataan inilah maka eksistensi industri kecil telah
mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja
dan ketenaga kerjaan di negara-negara berkembang. Peranan
industri kecil tersebut antara lain meningkatkan pendapatan
masyarakat dan pemerintah daerah atau negara, penciptaan
lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan barang-barang
masyarakat dan penyerapan tenaga kerja setempat.
Usaha kecil dalam menjalankan kegiatannya banyak
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dipengaruhi oleh lingkungan usahanya, baik itu lingkungan
internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal
(yang ada dalam perusahaan itu sendiri) seperti ; modal,
pemasaran, SDM, dan lain-lain yang merupakan sumber
daya bagi produksi barang dan jasa suatu perusahaan.
Lingkungan eksternal (yang ada di luar perusahaan) seperti
akses modal dan kebijakan pemerintah, yang merupakan
faktor pendukung kegiatan dari usaha kecil. Pengelolaan
lingkungan internal dan eksternal yang baik akan
menjadikan perusahaan mampu bersaing dan meningkatkan
kinerjanya (Wahyudi 2012).
Permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dalam
meningkatkan kinerja usahanya dapat dibagi menjadi dua,
yaitu permasalahan yang bersifat internal (sumbernya dari
dalam perusahaan) maupun eksternal (sumbernya dari luar
perusahaan). Permasalahan internal yakni: permasalahan
finansial yang pada umumnya mengalami keterbatasan
pada struktur permodalan guna memenuhi kebutuhan akan
modal kerja dan investasi ; permasalahan pemasaran yang
pada umumnya terjadi keterbatasan untuk memperbesar
pangsa pasar dan memperoleh peluang pasar; permasalahan
manajemen yang pada umumnya terdapat keterbatasan
sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Sedangkan
permasalahan yang bersifat eksternal (yang bersumber
dari luar perusahaan) yakni permasalahan dalam akses
ke perbankan maupun lembaga keuangan lainnya serta
permasalahan yang disebabkan oleh kebijaksanaankebijaksanaan pemerintah yang kurang kondusif.
Berdasarkan uraian yang telah diberikan tersebut
di atas maka perlu ditulis suatu kajian tentang variabelvariabel yang memengaruhi kinerja usaha UMKM, adapun
variabel yang akan diteliti adalah ; lingkungan eksternal,
lingkungan internal dan program business development
service. Selanjutnya kita akan menganalisis variabel-variabel
tersebut apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja usaha
UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
lingkungan eksternal, lingkungan internal dan program
business development service terhadap kinerja usaha
UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Suwarni (2010) berjudul
“Pengaruh Lingkungan Internal Terhadap Hubungan
Strategik Pada Usaha Mikro Dan Kecil Ternak Sapi Perah Di
Jawa Barat”. Variabel penelitian ini adalah proses manajemen
strategis, usaha kecil, lingkungan internal, strategi hubungan
bersama. Metode analisis data dengan Structural Equation
Modelling (SEM). Populasi dalam penelitian meliputi unit
usaha ternak sapi perah milik perorangan yang menjadi
anggota koperasi di Jawa Barat. Kesimpulan penelitian ini
adalah: Analisis internal terutama pentingnya kemampuan
produksi, R&D dan pemasaran sangat potensial untuk
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meningkatkan hubungan strategik yang kondusif terutama
pandangan peternak yang melihat ’pentingnya menyusun
pedoman hubungan strategik’ bersama dalam bentuk
AD/ART sehingga tiap anggota merasa terlibat dalam
menetapkan keputusan berkoperasi. Persamaan penelitian
sekarang dan sebelumnya adalah: Menggunakan variabel
pengaruh lingkungan internal. Perbedaan penelitian
sekarang dan sebelumnya adalah: (1) penelitian sekarang
menggunakan variabel lingkungan eksternal, lingkungan
internal, program Bussiness Development Service dan
kinerja usaha UMKM, sedangkan penelitian sebelumnya
menggunakan variabel proses manajemen strategis, usaha
kecil, lingkungan internal, strategi hubungan bersama;
(2) penelitian sekarang menggunakan teknik analisis
regresi linier berganda, sedangkan penelitian sebelumnya
menggunakan teknik analisis Structural Equation Modelling
(SEM).
Penelitian yang dilakukan oleh Hernama (2013)
berjudul “Pengaruh Lingkungan Internal Terhadap Tingkat
Penjualan Usaha Batik Banyumas”. Variabel penelitian
ini adalah Batik Banyumas, lingkungan internal, tingkat
penjualan. Analisis data model estimasi penjualan pada
penelitian ini menggunakan model regresi logistik ordinal.
Objek penelitian ini adalah pengusaha batik Banyumas di
daerah Kabupaten Banyumas. Kesimpulan penelitian ini
adalah: usaha batik banyumas hanya mengandalkan harga
kompetitif dan armada distribusi sendiri untuk dapat menjual
produknya, serta keterampilan sumber daya manusia dan
produktivitas sumber daya manusia tidak memengaruhi
tingkat penjualan usaha batik Banyumas. Persamaan
penelitian sekarang dan terdahulu adalah: Menggunakan
variabel lingkungan internal. Perbedaan penelitian sekarang
dan terdahulu adalah: (1) penelitian sekarang menggunakan
variabel lingkungan eksternal, lingkungan internal, program
Bussiness Development Service dan kinerja usaha UMKM,
sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel
Batik Banyumas, lingkungan internal, tingkat penjualan;
(2) penelitian sekarang menggunakan teknik analisis
regresi linier berganda, sedangkan penelitian sebelumnya
menggunakan model regresi logistik ordinal.
Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina (2013) berjudul
“Lingkungan Internal, Lingkungan Eksternal, dan Rahasia
Jiwa Kewirausahaan sebagai Landasan Strategi Diferensiasi,
serta Pengaruhnya terhadap Keunggulan Bersaing Usaha
Mikro Tanaman Hias di Kota Denpasar”. Variabel
penelitian ini adalah lingkungan internal, lingkungan
eksternal, rahasia kewirausahaan, strategi diferensiasi,
dan keunggulan kompetitif. Penelitian ini dianalisis
menggunakan Partial Least Square (PLS). Penelitian ini
dilakukan pada usaha mikro tanaman hias kota Denpasar
yang berlokasi di kawasan Jl. Sedap Malam, Jl. Hang Tuah,
Jl. Prof. Ida Bagus mantra, Jl. Hayam Wuruk, dan Jl. By Pass
Ngurah Rai, Denpasar. Kesimpulan penelitian ini adalah:
penguasaan lingkungan internal dan pelaksanaan rahasia
jiwa kewirausahaan merupakan landasan penting bagi
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pengusaha mikro tanaman hias dalam penyusunan strategi
diferensiasi, sehingga nantinya strategi diferensiasi mampu
diterapkan dengan tepat dan mengarah pada peningkatan
keunggulan kompetitif. Persamaan penelitian sekarang dan
sebelumnya adalah: Menggunakan variabel lingkungan
eksternal dan lingkungan internal. Perbedaan penelitian
sekarang adalah: (1) penelitian sekarang menggunakan
variabel lingkungan eksternal, lingkungan internal,
program Bussiness Development Service dan kinerja usaha
UMKM, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan
variabel lingkungan internal, lingkungan eksternal, rahasia
kewirausahaan, strategi diferensiasi, dan keunggulan
kompetitif ; (2) penelitian sekarang menggunakan teknik
analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian
sebelumnya menggunakan Partial Least Square (PLS).

2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang
memenuhi kriteria antara lain:
a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling
banyak Rp 1 milyar.
c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha menengah atau skala besar.
d. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan,
badan usaha yang tidak berbadan hukum atau
badan usaha yang berbadan hukum, termasuk
koperasi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tantangan dan Permasalahan Usaha Mikro

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas
lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara
luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan
dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong
pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan
stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009).
Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
usaha mikro sebagaimana diatur dalam, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria usaha mikro adalah
sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa
dalam mengembangkan usahanya, UMKM menghadapi
berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun
eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:
aksesbilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan
baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan
pungutan, kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang
dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi
salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya,
baik kebutuhan modal kerja maupun investasi (Sutrisno dan
Sri, 2009).
Menurut Dwiwinarno (2008 dalam Amirullah
dan Widayat, 2012), ada beberapa faktor penghambat
berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan
manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas
usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka
sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal
ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk
mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana
dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk
mendapatkan dana.
Kebanyakan UMKM dalam menjalankan usaha
tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga
evaluasi kegiatan usaha. Menurut Andang, (2007) dalam
Amirullah dan Widayat (2012), permasalahan UMKM dapat
dikategorikan sebagai berikut:

1.

Mem ili k i kek aya a n ber si h pali ng ba nya k
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Kementerian Koperasi dan UKM mengelompokkan
usaha mikro kecil dan menengah menjadi 3 (tiga) kelompok
berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status
usaha dengan kriteria sebagai berikut:
1.

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala
kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti
belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan
hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak
Rp 100 juta.

1.

Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar
pada UMKM (basicproblems), antara lain berupa
permasalahan modal, bentuk badan hukum yang
umumnya non formal, sumber daya manusia (SDM),
pengembangan produk dan akses pemasaran;
2. Permasalahan lanjutan (advanced problems), antara
lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum
optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk
yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan
hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak
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penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan
ekspor;
3. P e r m a s a l a h a n a n t a r a ( i n t e r m e d i a t e
problems), yaitu permasalahan dari instansi
terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar
mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih
baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal
manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam
kewirausahaan. Dengan pemahaman atas permasalahan
di atas, akan dapat ditengarai berbagai problem dalam
UMKM dalam tingkatan yang berbeda, sehingga solusi
dan penanganannya pun seharusnya berbeda pula.

5. Organisasi dan Kelembagaan
Masih banyak terjadi bahwa perusahaan-perusahaan
yang termasuk UMKM & Koperasi belum menunjukkan
kejelasan prinsip-prinsip organisasi seperti kejelasan
tujuan, kejelasan misi, kejelasan aktivitas, kejelasan
rentang kendali. Adalah kenyataan pada umumnya
para Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah &
Koperasi sering menggunakan tipe organisasi yang
sangat sederhana yang akibatnya berpengaruh terhadap
perkembangan dan peningkatan daya saing.

Menurut I Gusti (2011) dalam Amirullah dan Widayat
(2012) tantangan yang dihadapi UMKM dan Koperasi,
antara lain:

Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang
dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam
pengambilan keputusan bisnis (perusahaan). Aktivitas
keseharian organisasi mencakup interaksi dengan
lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungannya dengan
pelanggan, supliers, serikat dagang dan pemegang saham.
Lingkungan bisnis berperan dalam memengaruhi penetapan
strategi organisasi.
Lingkungan organisasi dapat dibedakan atas lingkungan
internal (internal environment) dan lingkungan eksternal
(external environment) (Wheleen dan Hunger, dalam
Kuncoro, 2011). Lingkungan internal terdiri dari struktur
(structure), budaya (culture), sumber daya (resources).
Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui
kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) yang ada
dalam perusahaan. Struktur adalah bagaimana perusahaan
diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi,
wewenang dan arus kerja. Struktur sering juga disebut
rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan
menggunakan bagan organisasi. Budaya merupakan pola
keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh
anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus
memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat
diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan
operatif. Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan
baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset ini
dapat meliputi sumber modal, kemampuan manajerial, SDM,
pengetahuan keuangan, produksi, teknologi, kemampuan,
dan bakat manajerial seperti aset keuangan dan fasilitas
perusahaan dalam wilayah fungsional.
Lingkungan eksternal merujuk pada faktor-faktor
dan kekuatan yang berada di luar organisasi namun
memengaruhi kinerja organisasi. Dalam konsep ini bisnis
sebagai suatu sistem organisasi yang menjadi satu kesatuan
dengan sistem lain yaitu lingkungan yang melingkupinya.
Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berasal
dari luar organisasi itu sendiri yang mempunyai pengaruh
terhadap organisasi (Wahyuni, 2012).
Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada
di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan
kesempatan (opportunities) dan ancaman (threath) yang
akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk
mengonseptualisasikan lingkungan eksternal. Heizer dan

1. Teknologi
Penelusuran studi mengatakan bahwa komoditi yang
dihasilkan pengusaha mikro, kecil dan menengah &
koperasi masih mempergunakan teknologi relatif rendah.
Sementara negara maju lainnya pengembangannya
berorientasi kepada teknologi maju. Berangkat dari
situasi tersebut daya saing produknya di daerah relatif
kalah bersaing dibanding produk-produk dari negaranegara yang sudah berorientasi pada teknologi maju.
Kendala penggunaan teknologi terbesar adalah biayanya
yang cukup besar (mahal). Sering terjadi peluang pasar
meningkat tetapi tak mampu memanfaatkannya karena
tidak tersedianya teknologi yang memungkinkan
peningkatan produktivitas.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Selama ini sebagian besar tenaga kerja yang bergerak
dalam usaha mikro, kecil dan menengah & koperasi
bukan merupakan tenaga kerja yang profesional, yang
mampu mengelola usaha dengan baik.
3. Manajemen
Manajemen Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah
dan Koperasi merupakan salah satu faktor daya saing
yang sangat penting. Banyak perusahaan yang punya
teknologi, sumber daya manusia dengan skill yang
memadai dan modal yang cukup, namun kinerja masih
belum memenuhi harapan.
4. Permodalan
Perkembangan permodalan para pengusaha mikro,
kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat,
dan karenanya masih sering memerlukan bantuan baik
dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal
adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha
pengembangan suatu bisnis, karena itu akses modal
baik yang berwujud kredit, barang produksi merupakan
sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan
daya saing pengusaha mikro, kecil dan menengah dan
koperasi. Kalangan perbankan masih sering menilai
para pengusaha mikro, kecil dan menengah & koperasi
belum Bankable.
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Render dalam Kuncoro, (2011) menyatakan faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap lingkungan eksternal adalah
kondisi perekonomian, budaya, demografi, dan peraturan
pemerintah. Lain halnya dengan Bourgeois (dalam Kuncoro,
2011) yang mengatakan bahwa lingkungan eksternal
dipengaruhi oleh konsumen, pesaing, pemasok, dan
peraturan pemerintah.
Lingkungan eksternal didefinisikan oleh Duncan
dalam Wulandari (2009) sebagai keterkaitan faktor fisik
dan sosial di luar organisasi yang menjadi pertimbangan
sebuah organisasi dalam mengambil keputusan. Lingkungan
eksternal meliputi variable-variabel di luar organisasi yang
dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan
sosial ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di
dalam lingkungan kerja (industri) organisasi. Lingkungan
eksternal mempunyai dua komponen. Wulandari (2009)
1.

Lingkungan spesifik
Lingkungan spesifik meliputi kekuatan eksternal
secara langsung memengaruhi keputusan dan tindakan
para manajer, dan secara langsung relevan dengan
pencapaian sasaran organisasi. Lingkungan spesifik
sebuah organisasi bersifat khas bagi organisasi itu
sendiri. Kekuatan utama yang membentuk lingkungan
spesifik adalah:
a. Pelanggan (Customer)
Pelanggan adalah masyarakat yang secara
langsung memanfaatkan, menggunakan, dan
mengajukan permintaan atas barang atau jasa
yang ditawarkan oleh organisasi. Sebuah organisasi
ada untuk melayani kebutuhan para pelanggan
yang menggunakan output organisasi tersebut.
Para pelanggan merupakan salah satu sumber
ketidakpastian bagi organisasi, karena selera
mereka dapat berubah atau dapat merasa tidak
puas dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh
organisasi.
b. Pemasok (Supplier)
Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam
kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya
organisasi bisnis yang melakukan kegiatan
produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan
baku. Pemasok dalam hal ini akan menyiapkan
bahan mentah maupun bahan baku yang akan
diolah oleh perusahaan menjadi barang-barang
ekonomi. Karenanya perlu diperhatikan kualitas
dan ketersediaan bahan mentah maupun bahan
baku agar produk yang dihasilkan juga berkualitas
dan berdaya saing tinggi.
c. Pesaing (Competitor)
Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang
menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi
yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan
sama, maka pesaing merupakan tantangan
sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam
meraih pelanggan.

d. Lingkungan generik.
Lingkungan generik adalah kondisi eksternal
yang lebih luas yang dapat memengaruhi kinerja
sebuah organisasi. Lingkungan generik meliputi
kondisi-kondisi ekonomi, politik/hukum, sosialbudaya, demografis, teknologi, dan global
secara luas. Lingkungan umum tidak hanya
memengaruhi kinerja perusahaan saja, tetapi juga
akan memengaruhi berbagai unsur yang termasuk
dalam lingkungan khusus.
Business Development Service (BDS)
Istilah BDS dalam konteks pengembangan UKM,
kini setidaknya telah dikenal luas. Istilah ini penting bagi
pengembangan UKM pada aspek non finansial. Secara
singkat, BDS kerap diartikan sebagai jasa non-finansial
yang bertujuan meningkatkan kinerja suatu perusahaan
individual.
Secara khusus, Commite of Donor Agencies for Small
Enterprise Development mendefinisikan BDS sebagai
jasa non-finansial yang meningkatkan kinerja perusahaan/
aksesnya ke pasar dan kemampuannya untuk bersaing yang
mencakup beraneka ragam jenis usaha yang dirancang
untuk melayani kebutuhan perusahaan secara individual,
bukan untuk melayani komunitas bisnis secara luas.
Sutrisno (2012) menyatakan bahwa, setidaknya secara
generik, BDS diartikan sebagai jasa non-finansial yang
bertujuan meningkatkan kinerja, akses ke pasar dan
kemampuan bersaing suatu perusahaan individual, yang
tersedia untuk jangka waktu singkat atau sementara.
Lingkup aneka jasa yang dimaksud antara lain: pelatihan
manajemen dan teknik (jangka pendek), konsultasi masalah
manajerial dan teknis perbaikan dan pemeliharaan, desain
produk, sertifikasi produk dan proses, konsultasi jasa
teknologi informasi dan komputer, jasa informasi, jasa riset
pasar, pialang perdagangan, jasa iklan dan hubungan dengan
masyarakat, jaringan pialang, jasa akuntansi, sekretarial,
perpajakan dan hukum, konsultasi finansial dan kepialangan
serta konsultasi dan pelatihan pembukuan usaha baru.
Selanjutnya Sutrisno (2012) menyatakan bahwa: suatu
strategi realistik dengan kinerja tinggi dan ekonomis untuk
menciptakan jasa pengembangan usaha (BDS), setidaknya
harus didasarkan pada tiga tiang utama, yaitu:
1. Harus diciptakan kondisi untuk menggairahkan
pengembangan sektor swasta, Sektor swasta
bagaimanapun memerankan peran yang signifikan
bagi pengembangan UKM, oleh karenanya pemerintah
harus mengkondisikan iklim usaha yang kondusif yang
berdampak positif bagi pasar dan bisnis.
2. Pengembangan pasar BDS yang semakin diprioritaskan,
Artinya pola penyediaan jasa BDS yang berdasar pada
ketersediaan dan subsidi pemerintah, harus digeser
kearah pola yang mengembangkan lingkungan pasar
yang efektif, sehingga memungkinkan penyediaan BDS
secara komersial atas dasar permintaan pasar.
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3. Upaya mengembangkan pasar BDS swasta seyogianya
dilengkapi dengan pengurangan dan rasionalisasi
keterlibatan sektor pemerintah, pengurangan peran
konvensional pemerintah dalam penyediaan jasa dapat
didorong dengan cara memperketat aturan pengembalian
ongkos (cost recovery) BDS agar program ini bisa
berlanjut secara finansial, menggunakan sektor swasta
untuk menyalurkan BDS yang didanai oleh pemerintah
dan melakukan evaluasi lebih ketat terhadap dampak
yang terkait dengan lokasi anggaran untuk BDS.
Rasionalisasi pengucuran dana pemerintah untuk BDS
dapat diikuti dengan swastanisasi program yang telah
sepenuhnya mencapai cost recovery.
Business Development Services atau Layanan
Pengembangan Bisnis (BDS/LPB) adalah Jasa layanan
yang diberikan oleh Lembaga Penyediaan Layanan
Pengembangan Bisnis (LPLPB) kepada KUKM untuk
menjalankan bisnisnya. Layanan tersebut bersifat dinamis,
mencakup aspek yang luas sesuai dengan kebutuhan
KUKM, namun tidak termasuk layanan finansial.
Business Development Services harus mampu melakukan
layanan secara: (a) profesional dalam memberikan layanan
bisnis kepada UKM, (b) layanan yang diberikan sesuai
dengan kebutuhan UKM, (c) fee dihitung atas jasa layanan,
(d) pemberdayaan masyarakat oleh dan untuk masyarakat,
(e) menjembatani antara UKM dengan Pemda.
Sesuai dengan pedoman atau petunjuk teknis Business
Development Services yang tertuang dalam Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia Nomor 32.1/KEP/M.KUKM/2003,
fungsi Business Development Services (BDS) adalah:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Memberikan layanan pengembangan bisnis pada Sentra
KUKM terpilih meliputi: layanan Informasi, layanan
Konsultasi, dan layanan pelatihan
Melakukan bimbingan/pendampingan
Menyelenggarakan Kontak Bisnis
Fasilitasi dalam memperluas pasar
Fasilitasi dalam memeproleh permodalan
Fasilitasi dalam organisasi dan manajemen
Fasilitasi dalam pengembangan teknologi
Penyusunan proposal dalam pengembangan bisnis

Kinerja Usaha
Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil kerja dari
keseluruhan sumber daya yang ada dalam organisasi baik
secara kuantitas maupun secara kualitas, atau dengan kata
lain tingkat pencapaian dari tujuan organisasi yang telah
ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja merupakan
aktivitas membandingkan hasil yang telah dicapai dengan
hasil yang diharapkan serta menganalisis terjadinya
penyimpangan dari rencana yang ditetapkan semula,
mengevaluasi kinerja individu dan mengkaji kemajuan yang
dibuat ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya (David, 2012:58).
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Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas
perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil
atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional
perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya
yang dimiliki (Helfert, dalam Srimindarti, 2012). Menurut
Mulyadi (2011), kinerja adalah istilah umum yang digunakan
untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau
aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode.
Proses kinerja organisasional dipengaruhi oleh banyak
faktor. Hubungan antara kinerja dengan faktor-faktor yang
memengaruhi dalam bentuk Satelite Model. Menurut
Satelite Model kinerja organisasi diperoleh dari terjadinya
integrasi dari: faktor-faktor pengetahuan (masalah-masalah
teknis, administrasi, proses kemanusiaan dan sistem);
sumber daya bukan manusia (peralatan, lingkungan kerja,
teknologi, dan dana); posisi strategis (masalah bisnis atau
pasar, kebijakan sosial, sumber daya manusia, perubahan
lingkungan); proses sumber daya manusia (masalah
nilai, sikap, norma, dan interaksi); dan struktur (masalah
organisasi, sistem manajemen, sistem informasi dan
fleksibilitas). Kinerja dilihat sebagai pencapaian tujuan dan
tanggung jawab bisnis dan sosial dari perspektif pihak yang
mempertimbangkan. (Wibowo, 2010:76)
Pendapat lain tentang faktor yang memengaruhi kinerja,
antara lain: (Wibowo, 2010:76)
1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan,
kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen
individu.
2. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan,
bimbingan dan dukungan yang dilakukan manajer dan
tim leader.
3. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang
diberikan oleh rekan sekerja.
4. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja
dan fasilitas yang diberikan organisasi.
5. Contextual/situasional factors, ditunjukkan oleh
tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan
internal dan eksternal.
Suatu proses kinerja apabila telah selesai dilaksanakan
akan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. Suatu
proses kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai
suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian
terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh
organisasi, tim atau individu. Evaluasi kinerja akan
memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran
kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja.
Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses
penilaian, review dan pengukuran kinerja. Atas dasar
evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk
melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang.
Menurut Mulyadi (2011), manfaat sistem pengukuran
kinerja adalah sebagai berikut:
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Tabel 1. Definisi Operasional Variabel
Variabel
Definisi Operasional
Indikator
Item
1. Kemudahan akses ke perbankan dan lembaga keuangan
Lingkungan Eksternal (X1) adalah kondisi yang berasal 1. Akses modal
dari luar individu pelaku 2. K e b i j a k a n
lainnya
usaha kecil untuk dapat
Pemerintah
2. Kenaikan harga bahan baku, memengaruhi kinerja usaha
memajukan usahanya
3. Mendapat fasilitas bunga murah untuk pinjaman dari
pemerintah
4. Adanya penawaran bantuan modal dari pihak bank dan
lembaga keuangan lainnya
1. Adanya peningkatan modal/laba setelah diberikan
Lingkungan internal (X2) adalah kondisi yang datang 1. Modal
dari diri pelaku usaha kecil 2. Pemasaran
pinjaman
untuk dapat memajukan
2. Adanya peningkatan perputaran modal kerja setelah
usahanya
diberikan pinjaman
3. Modal usaha yang diberikan sesuai dengan yang
dibutuhkan
4. Pangsa pasar meningkat setelah diberikan pinjaman
5. Peningkatan akses ke pasar setelah diberikan pinjaman
Business Development a d a l a h j a s a n o n - 1. Pendapatan
1. Business Development Service berperan dalam hal
Service (X3)
finansial yang bertujuan 2. Pemasaran
permodalan terhadap pengusaha UMKM
meningkatkan kinerja, akses 3. Informasi
2. Business Development Service berperan dalam hal
ke pasar dan kemampuan
pemasaran terhadap pengusaha UMKM
bersaing suatu perusahaan
3. Business Development Service berperan dalam hal informasi
individual, yang tersedia
tentang bank/lembaga keuangan yang dapat membantu
untuk jangka waktu singkat
dalam permodalan terhadap pengusaha UMKM
atau sementara
Kinerja UMKM (Y)
adalah tingkat pencapaian 1. Kuantitatif
1. Pertumbuhan pendapatan usaha yang stabil sebagai
hasil kerja dari keseluruhan 2. Kualitatif
pendukung dalam kinerja usaha
sumber daya yang ada
2. Pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan sebagai
dalam organisasi dalam
pendukung dalam kinerja usaha
melaksanakan tugas untuk
3. Keberhasilan dalam pencapaian target usaha sangat
mencapai tujuan yang telah
dibutuhkan dalam pencapaian kinerja usaha
ditetapkan
4. Kedisiplinan yang ada pada tenaga kerja sangat dibutuhkan
untuk menunjang kinerja usaha

1.
2.

3.

4.
5.

Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien
melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan
dengan karyawan seperti promosi, pemberhentian dan
mutasi.
Mengidentif i kasi kebut u han pelat i han d an
pengembangan karyawan dan untuk menyediakan
kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan
karyawan.
Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai
bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
Me nyed ia k a n su at u d a sa r bag i d ist r ibu si
penghargaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran
yang dapat dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam
rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran
tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang
akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan
suatu rencana dan saat mana perusahaan memerlukan
penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian
tersebut. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok
yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran
organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan
hasil yang diinginkan.
Hipotesis
1.

Terdapat pengaruh antara lingkungan eksternal terhadap
kinerja usaha UMKM di Kabupaten Pasuruan (H1).
2. Terdapat pengaruh antara lingkungan internal terhadap
kinerja usaha UMKM di Kabupaten Pasuruan (H2).
3. Terdapat pengaruh antara program business development
service terhadap kinerja usaha UMKM di Kabupaten
Pasuruan (H3).

Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel
Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1.

Variabel independent (X) terdiri dari:
a. Variabel lingkungan eksternal (X1)
b. Variabel lingkungan internal (X2)
c. Variabel program business development service
(X3)
2. Variabel dependent (Y) yaitu kinerja usaha UMKM
(Y)
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Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah para pengusaha
UMKM di Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam
8 asosiasi produk unggulan. Sembilan asosiasi produk
unggulan adalah:
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Asosiasi
Asosiasi Bordir
Asosiasi Batik
Asosiasi Mebel
Asosiasi Konveksi
Asosiasi Logam
Asosiasi Makanan Minuman
Asosiasi ATBM
Asosiasi Aksesories dan Kerajinan
Jumlah

Anggota aktif
30
15
1
1
2
5
3
3
60

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2010: 73).
Sampel yang dipergunakan adalah seluruh angota asosiasi.
Penelitian ini menggunakan sensus, yaitu semua populasi
diteliti (Sugiyono, 2010: 78), maka sampel yang diambil
sebanyak 60 responden.
Analisis Regresi Berganda
Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan:
Y
= kinerja usaha UMKM
X1
= lingkungan eksternal
X2
= lingkungan internal
X3
= program business development service
βo
= konstanta
β1…..βn = koefisien regresi
e
= variabel pengganggu di luar variabel bebas

Analisis Regresi
Hasil perhitungan peneliti menggunakan perhitungan
komputer dengan perangkat lunak SPSS 21.0 (Statistical
Program for Social Science. Analisa dan hasil perhitungan
tersebut dapat peneliti ringkas sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
No.

Variabel

1.
2.
3.
4.

(Constant)
Lingkungan
eksternal (X1)
Lingkumgan
internal (X2)
P r og r a m BDS
(X3)

Koefisien
Regresi
0,183
0,394
0,496
0,403

Koefisien
beta

Signifikansi

0,391
0,440
0,379

0,000
0,000
0,000
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Persamaan regresi linier berganda akan diperoleh
sebagai berikut:
Y = 0,183 + 0,394 X1 + 0,496 X2 + 0,403 X3
Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Konstanta sebesar 0,183 menunjukkan besarnya
pengaruh Lingkungan eksternal (X1), Lingkungan
internal (X2), dan program BDS (X3) terhadap kinerja
usaha IMKM (Y), apabila variabel bebas tersebut tidak
berubah, maka diprediksikan kinerja usaha IMKM
sebesar 0,183 satuan.
2. Koefisien regresi untuk lingkungan eksternal (X1)
sebesar 0,394, berarti jika lingkungan eksternal (X1)
naik sebesar 1 satuan, maka kinerja usaha IMKM (Y)
akan mengalami kenaikan sebesar 0,394 satuan, dengan
anggapan variabel bebas lainnya tetap.
3. Koefisien regresi untuk lingkungan internal (X 2)
sebesar 0,496, berarti jika lingkungan internal (X3)
naik sebesar 1 satuan, maka kinerja usaha IMKM (Y)
akan mengalami kenaikan sebesar 0,496 satuan, dengan
anggapan variabel bebas lainnya tetap.
4. Koefisien regresi untuk program BDS (X3) sebesar
0,403, berarti jika program BDS (X3) naik sebesar 1
satuan, maka kinerja usaha IMKM (Y) akan mengalami
kenaikan sebesar 0,403 satuan, dengan anggapan
variabel bebas lainnya tetap.
Pengujian Hipotesis
Uji Hipotesis Secara Serempak
Untuk menguji hipotesis secara serenpak yaitu “terdapat
pengaruh lingkungan eksternal, longkungan internal dan
program BDS terdahap kinerja UMKM di Kabuaten
Sidoarjo” digunakan uji F. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai signifikansi F hitung sebesar 0,000 < (α) 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan eksternal,
lingkungan internal dan program BDS secara simultan
(bersamaan) mempunyai pengaruh nyata terhadap kinerja
UMKM, dengan demikian hipotesis secara serempak dalam
penelitian ini diterima.
Besarnya pengaruh seluruh variabel bebas (X) terhadap
variabel terikat (Y) ditunjukkan oleh nilai koefisien
determinasi (adjusted R Square) yaitu sebesar 0,879, ini
menunjukkan bahwa besarnya kontribusi antara variabel
bebas yaitu lingkungan eksternal, lingkungan internal dan
program BDS secara simultan menjelaskan variabel terikat
kinerja UMKM (Y) sebesar 87,9 % sedangkan sisanya
sebesar 12,1 % dijelaskan oleh variabel lain.
Uji Secara parsial
Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “terdapat
pengaruh antara lingkungan eksternal terhadap kinerja
UMKM di Kabupaten Sidoarjo”. Pada tabel 2 perhitungan
regresi terlihat bahwa nilai signifikan untuk variabel
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lingkungan eksternal sebesar 0,000 < (α) 0,05, maka
dapat dikatakan bahwa variabel lingkungan eksternal
(X1) mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM. Jadi
hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima.
Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “terdapat
pengaruh antara lingkungan internal terhadap kinerja
kinerja UMKM di Kabupaten Sidoarjo”. Pada tabel 4.1.
perhitungan regresi terlihat nilai signifikan untuk variabel
lingkungan internal sebesar 0,000 < (α) 0,05 mempunyai
pengaruh terhadap kinerja UMKM. Jadi hipotesis ketiga
dalam penelitian ini dapat diterima.
Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “terdapat
pengaruh prorgam BDS terhadap kinerja UMKM di
Kabupaten Sidoarjo”. Pada tabel hasil perhitungan regresi
terlihat bahwa nilai signifikan untuk variabel program BDS
sebesar 0,000 < (α) 0,05 mempunyai pengaruh terhadap
kinerja UMKM. Jadi hipotesis keempat dalam penelitian
ini dapat diterima.
Pembahasan
Pengaruh Lingkungan Internal terhadap Kinerja Usaha
UMKM
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa lingkungan
internal usaha kecil yang terdiri dari; modal, pemasaran dan
SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai
dengan teori Menurut Suwarni Anik (2010) bahwa analisis
lingkungan internal dilakukan agar dapat diketahui dan di
identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan,
posisi ini akan menjadikan perusahaan mampu bersaing
dan meningkatkan kinerjanya serta mengembangkan
usahanya
Berdasarkan pengamatan peneliti usaha kecil biasanya
merupakan usaha yang didirikan oleh seorang pengusaha
yang merintisnya dari bawah sekali, maju tidaknya usaha
tersebut sangat tergantung kepada lingkungan internal
perusahaan, seperti kecukupan modal yang sering kali dirasa
kurang untuk mengembangkan usahanya, aspek pemasaran
yang masih belum terkelola dengan baik dan jumlah SDM
berkualitas yang belum mencukupi. Apabila lingkungan
internal bisa dikelola dengan baik oleh usaha kecil seperti ;
optimalisasi modal kerja untuk usaha, perencanaan strategi
pemasaran yang baik, peningkatan kualitas SDM, dan
mendapat fasilitas yang mencukupi dari lembaga keuangan
baik perbankan maupun non perbankan untuk pendanaannya,
serta adanya dampingan untuk pengelolaan usahanya
tentunya hal ini akan berdampak positif bagi usaha kecil.
Dampak positif pengelolaan lingkungan internal dengan
baik oleh usaha kecil dapat dilihat dengan meningkatnya
produktivitas usaha dan hasil produksi yang optimal yang
dapat memenuhi kebutuhan pasar serta pangsa pasar semakin
besar, hal ini tentunya akan menguntungkan perusahaan dan

Jurnal Ekonomika, Vol. 9 No. 2 Desember 2016: 86–96

dapat meningkatkan kinerja usaha kecil tersebut. menjadi
lebih luas dan pengelolaan SDM yang baik turut menunjang
keberhasilan dari usaha tersebut.
Pengaruh Lingkungan Eksternal terhadap Kinerja
Usaha UMKM
Berdasarkan hasil pengujian dapat kita lihat lingkungan
eksternal usaha kecil mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja usaha kecil di Kabupaten
Sidoarjo, hal ini sesuai dengan teori Menurut Nurlina
(2013) dengan dilakukannya analisis lingkungan eksternal
perusahaan dapat digali dan di identifikasikan peluang
yang dapat dikembangkan serta ancaman pesaing yang
harus disikapi. Dari hasil analisis ini akhirnya dapat
digunakan sebagai dasar menyusun perencanaan dan
menentukan strategi perusahaan, sehingga perusahaan
dapat menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan.
Posisi ini akan menjadikan perusahaan mampu bersaing
dan meningkatkan kinerjanya serta mengembangkan
usahanya.
Akses modal merupakan hal yang cukup vital bagi usaha
kecil, karena untuk mencukupi kebutuhan modalnya dalam
rangka mengembangkan usahanya diperlukan suntikan
dana yang kadangkala sulit untuk mendapatkannya. Pada
umumnya pegusaha kecil masih belum memiliki agunan
yang layak seperti para pengusaha besar (non bankable),
kurangnya informasi mengenai fasilititas dana-dana murah
yang diberikan oleh pemerintah, dan kemudahan-kemudahan
dalam mendapatkan dana murah tersebut, sehingga apabila
akses modal dan pinjaman dengan bunga murah dapat
diberikan tentunya usaha kecil akan mengembangkan
usahanya dengan optimal dan akan meningkatkan kinerja
dari usaha kecil tersebut. debitur Sumut Ventura ‘Muhdi’
dengan usaha kripik ubi, secara jaminan belum bisa untuk
peminjaman ke perbankan (jaminan masih berstatus
girik/non bankable) setelah diberikan pinjaman dengan
bunga murah sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk
modal kerja dan investasi serta dampingan usaha yang
diberikan oleh pihak perbankan, dapat meningkatkan dan
memperluas usahanya dengan penjualan sampai keluar kota
Medan dan membuka lapangan kerja baru bagi pemasok
ubi dan tenaga pemasaran. Hasil yang didapat sangat
menggembirakan sehingga keuntungannya bertambah dan
kinerja meningkat.
Pengaruh Program BDS terhadap Kinerja Usaha
UMKM
Pengembangan industri di Kabupaten Sidoarjo sebagai
salah satu pilihan model usaha dapat meningkatkan
kesempatan kerja dan pendapatan pengusaha. Untuk itu
perumusan perencanaan pembangunan pertenunan, perlu
disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan
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teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumber daya dan
dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang optimal,
yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap
kesejahteraan masyarakat. Agar model pembangunan suatu
perkotaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan
pedoman pengelolaan sumber daya melalui pemahaman
wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan
asset-aset untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan
aspek-aspek pelestarian lingkungan.
Hal ini didukung oleh pendapat Sutrisno (2012), bahwa
perencanaan dan implementasi pengembangan ekonomi
lokal dilaksanakan secara kolektif antara ketiga unsur:
pemerintah, swasta dan masyarakat, di mana antara
ketiganya saling terkait dalam menentukan keberhasilan
kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang pada
gilirannya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Studi Nurlina (2013) tentang industri kecil di Daerah
Istimewa Yogyakarta menjadi alternatif kegiatan ekonomi
yang semakin berkembang. Studi ini menunjukkan
bahwa peran industri kecil dalam perekonomian wilayah
terutama dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meskipun
kemampuan pembentukan- nilai tambah masih terbatas.
Dan perspektif sektoral-spasial, studi ini menunjukkan
bahwa pada wilayah yang kurang maju jenis industri kecil
dengan bahan baku lokal perkembangannya lebih baik
dibanding di wilayah yang lebih maju. Untuk pengembangan
wilayah, maka kegiatan industri kecil di masa datang masih
cukup prospektif. Pengembangan industri kecil dilakukan
secara komprehensif, pada sisi internal diperlukan strategi
penguatan dan pemberdayaan industri kecil dalam
aspek-aspek input produksi, permodalan, teknologi dan
infrastruktur produksi, sistem pengelolaan, dan tenaga kerja.
Pada sisi eksternal, diperlukan strategi pengembangan pada
aspek-aspek aksesibilitas, keterkaitan, hirarki pemukiman,
kultural-historis, dan strategi dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan kepada:
1. Dinas Perindustrian bekerja sama dengan pihak
perbankan untuk lebih memperhatikan lingkungan
internal usaha kecil agar dapat meningkatkan kinerja
usaha kecil tersebut, seperti pemberian modal kerja
yang mencukupi dengan memperhatikan kecukupan
pinjaman yang diberikan, memperluas akses pasar
dan memberikan dampingan yang cukup baik dari sisi
usaha maupun SDM kepada usaha kecil seperti adanya
penyuluhan dan pemberian pelatihan bagi usaha
kecil secara lebih spesifik yang hasilnya dapat secara
langsung diterapkan dalam usahanya seperti pelatihan
pengembangan kewirausahaan, pelatihan peningkatan
kualitas produksi, pelatihan promosi, pemasaran dan
lain-lain sehingga dengan adanya pelatihan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha dari
usaha kecil yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
2. Dinas Perindustrian bekerja sama dengan pihak
perbankan memperhatikan juga lingkungan eksternal
usaha kecil dengan cara memberikan informasi
tentang pembiayaan yang bisa didapatkan baik dari
lembaga keuangan perbankan dan non perbankan,
kemudian menjembatani kepentingan dari usaha
kecil dengan pemerintah mengenai fasilitas-fasilitas
yang diberikan seperti kebijakan pinjaman dengan
bunga murah, kemudahan untuk mendapatkan
pinjaman, pengembangan sistem kemitraan usaha
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja,
memfasilitasi juga untuk mendirikan suatu pasar khusus
guna menampung hasil-hasil komoditi usaha kecil agar
pemasaran hasil-hasil usaha kecil dapat diketahui dan
dikenal oleh masyarakat setempat dan masyarakat
luar, serta fasilitas lainnya, hal ini diharapkan dapat
menumbuhkembangkan dan meningkatkan kinerja
dari usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian hipotesis pertama, diperoleh hasil
bahwa lingkungan internal usaha kecil yang terdiri dari
modal, pemasaran, dan SDM berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja usaha kecil di Kabupaten
Sidoarjo.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa
lingkungan eksternal usaha kecil yang terdiri dari
akses modal, dan kebijakan pemerintah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil di
Kabupaten Sidoarjo.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa
program BDS berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo.
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Analisis Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham sebelum
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ਁਂਓਔਁਃਔ
This study aims to provide empirical evidence about the Share Price Analysis, Trading Volume Shares of the Stock Split by testing
each variable. Through this research can be known (1) The difference in stock price before and after Stock Split (2) Difference Trading
Volume Shares before and after Stock Split on companies listed in the Stock Exchange in 2012–2015. This type of research is descriptive
quantitative research. The population in this study is a company that does a stock split in 2012–2015. Teknilk sampling determined
by purposive sampling method. Data were analyzed using normality test and paired sample t test. The results of this study concluded
(1) Hypothesis 1 states that there are differences in stock prices before and after the stock split. Variable stock price shows the value
sig.0,000 this value is smaller than α = 0.05, which indicates that the stock price variable there is a difference before and after the stock
split. (2) Hypothesis 1 states that there are differences in the volume of stock trading before and after the stock split. Variable stock
trading volume showed sig.0,032 value is smaller than the value of α = 0.05, which indicates that the variable trading volume there is a
difference before and after the stock split.
Key words: stock price, trading volume and stock split

Informasi keuangan adalah suatu kebutuhan bagi
pemakai laporan keuangan, karena dengan sebuah informasi
ini sudah menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.
Pasar modal di Indonesia adalah wahana atau wadah yang
penting bagi perekonomian di Indonesia. Pasar modal
di Indonesia memberikan tempat bagi seorang investor,
perusahaan agar dapat menginvestasikan modalnya
pada perusahaan-perusahaan dengan harapan dapat
memperoleh keuntungan. Seorang investor dapat memilih
dan memutuskan kepada perusahaan mana investor akan
menanamkan modalnya, oleh karena itu, perusahaanperusahaan yang memiliki kualitas yang baik sahamnya
akan banyak diminati oleh para investor.
Salah satu yang memengaruhi kenaikan permintaan
saham adalah tingkat harga sebuah saham sendiri, karena
apabila harga saham terlalu tinggi maka permintaan akan
saham akan mengalami penurunan. Namun jika harga saham
rendah maka permintaan akan saham akan mengalami
kenaikan. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan dalam
upaya mempertahankan sahamnya dalam pasar modal,
maka beberapa perusahaan memilih untuk melakukan
pemecahan saham (stock split).
Alasan perusahaan umumnya melakukan stock split
supaya harga sahamnya tidak terlalu tinggi sehingga akan
meningkatkan likuiditas perdagangannya. Informasi stock
split merupakan penurunan nilai nominal saham menjadi
n lembar saham yang beredar. Jenis stock split sendiri
terdapat 2 jenis, yang pertama split up (pemecahan naik)
dan yang kedua split down (pemecahan turun). Di mana

pada penelitian ini menggunakan split up dengan menambah
jumlah saham yang beredar dan menuntunkan nilai harga
saham. Secara teori stock split hanyalah peningkatan jumlah
saham yang beredar dan stock split tidak menambah suatu
nilai perusahaan atau tidak memiliki nilai ekonomis, ini
berarti stock split tidak menambah nilai kesejahteraan
investor, namun pada penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa pasar mereaksi adanya stock split. Hal ini
menimbulkan ketidakcocokan hasil antara teori dan keadaan
yang sebenarnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas
peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis akibat dari
pemecahan saham sesudah dan sebelum stock split. Untuk
itu peneliti menarik dengan judul “Analisis Harga Saham
dan Volume Perdagangan Saham sebelum dan sesudah
Pengumuman Stock Split”.

Grand Teori
Agency Theory
Agency theory (teori keagenan) merupakan suatu kondisi
yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen
sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan
pemilik modal (owner) sebagai principal membangun suatu
kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contract”,
kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakan yang
menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus
bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang
maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal
(owner). (Fahmi,Irham 2014:357).
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Asimetry Theory
Informasi Asimetris merupakan perbedaan informasi
yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya
dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris ini misalnya
saja terjadi antara investor yang akan melakukan investasi
di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham
dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi.
Hal ini membuat investor akan mencari tahu saham dengan
lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan
capital gain di masa mendatang.
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lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang
beredar.
Tujuan Stock Split
Tujuan perusahaan melakukan stock split, menurut
(Hadi, Nor, 2013:85) antara lain:
1. Meningkatkan likuiditas saham di pasar (bursa).
2. Memberikan kesempatan investor kecil untuk bisa
membeli saham, karena harganya akan turun saat stock
split.

Signalling Theory

Harga Saham

Informasi dilakukannya oleh suatu perusahaan dilihat
sebagai suatu sinyal atau tanda-tanda yang menggambarkan
suatu perusahaan, dan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu
sisi positif dan negative. Ini sebagaimana dikatakan oleh
Jogiyanto, 5 yaitu, Pengumuman stock split dianggap
sebagai sinyal yang positif karena manajer perusahaan
akan menginformasikan prospek masa depan yang baik
dari perusahaan kepada publik yang belum mengetahuinya.
Alasan sinyal ini didukung dengan adanya kenyataan bahwa
perusahaan stock split adalah perusahaan yang mempunyai
kondisi kinerja yang baik. Jadi ketika pasar bereaksi
terhadap pengumuman stock split, reaksi ini semata-mata
karena mengetahui prospek masa depan perusahaan yang
bersangkutan. Pemecahan saham dapat mengurangi asimetri
informasi dengan memberikan sinyal yang positif lebih dulu
mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012)“Harga saham
merupakan harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu.
Harga saham bisa berubah naik atau pun turun dalam
hitungan waktu yang begitu cepat. Ia dapat berubah dalam
hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik.
Hal tersebut dimungkinkan tergantung dengan permintaan
dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual
saham”.

Trading Range Theory
Menyatakan bahwa manajemen melakukan stock
split didorong oleh perilaku praktisi pasar yang konsisten
dengan anggapan bahwa dengan melakukan stock split
dapat menjaga harga saham tidak terlalu mahal, di mana
saham dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk
saham dan untuk meningkatkan daya beli investor sehingga
tetap banyak orang yang mau memperjual-belikannya yang
pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan
saham.
Stock Split
“Pemecahan saham (stock split) adalah memecah
selembar saham menjadi n lembar saham. harga per lembar
saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga
sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak
menambah nilai perusahaan, atau dengan kata lain, stock split
tidak mempunyai nilai ekonomis”. (Jogiyanto:2005:64).
Jenis-jenis Stock Split yaitu:
1. Pemecahan naik adalah meningkatkan jumlah saham
yang beredar dengan cara memecah selembar saham
menjadi n lembar saham. (Jogiyanto, 2000).
2. Pemecahan Turun (split down atau reverse split)
Sedangkan pemecahan turun adalah kebalikan dari
pemecahan naik, yaitu peningkatan nilai nominal per

Volume Perdagangan Saham
“Volume perdagangan saham merupakan jumlah
transaksi yang diperdagangkan pada waktu tertentu. Volume
diperlukan untuk menggerakkan harga saham” (Sumiyana:
2007).
Menurut Brigham & Houston (2006) pengaruh
pemecahan saham pada harga saham yaitu:
a. Rata-rata harga saham sebuah perusahaan akan naik
tidak berapa lama setelah perusahaan mengumumkan
pemecahan saham.
b. Jika sebuah perusahaan mengumumkan adanya
pemecahan saham, harga sahamnya cenderung naik.
Namun jika selama beberapa bulan ke depan perusahaan
tidak mengumumkan adanya kenaikan laba, maka harga
sahamnya akan kembali jatuh ke tingkat semula.
c. Kenaikan harga lebih disebabkan oleh adanya fakta
bahwa para investor memperlakukan pemecahan
saham sebagai suatu pertanda adanya laba masa depan
yang lebih tinggi daripada adanya keinginan untuk
pemecahan saham, karena yang cenderung akan
memecahkan saham adalah manajemen yang berpikiran
keadaan terlihat baik, maka pengumuman akan adanya
pemecahan saham dianggap sebagai suatu tanda bahwa
laba kemungkinan besar akan naik. Jadi, kenaikan harga
yang dikaitkan dengan pemecahan saham kemungkinan
merupakan akibat dari sinyal-sinyal akan adanya
prospek laba dan dividen yang menguntungkan, dan
bukannya karena minat atau pemecahan itu sendiri.
Pengaruh pemecahan saham terhadap volume
perdagangan saham Menurut (Susant:2005) adalah
“Pemecahan Saham dapat memengar uhi volume
perdagangan dan jumlah pemegang saham yang dalam hal
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ini adalah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena
jika harga saham yang ditawarkan tidak terlalu tinggi
(rendah) maka banyak investor yang tertarik untuk membeli
saham tersebut sehingga volume perdagangannya pun akan
meningkat karena saham tersebut aktif diperdagangkan”.
Pemecahan saham yang digunakan oleh perusahaan
ketika harga sahamnya dinilai terlalu tinggi akan
memengaruhi kemampuan investor untuk membelinya akan
mempunyai nilai jika terdapat perubahan dalam volume
perdagangan sahamnya. Besar kecilnya pengaruh pemecahan
saham terhadap volume perdagangan saham terlihat dari
besar kecilnya jumlah saham yang diperdagangkan (Weston
dan Copeland, 2008). Semakin banyak investor yang akan
melakukan transaksi terhadap saham tersebut maka volume
perdagangan sahamnya akan meningkat.
Hipotesis
Adapun hipotesis dalam penelitian ini dibuat adalah:
1. H0: Tidak ada perbedaan antara harga saham atau
volume perdagangan Saham sebelum dan sesudah
dilakukan stock split pada perusahaan yang terdaftar
di BEI tahun 2012–2015.
2. H1: Ada perbedaan antara harga saham atau volume
perdagangan sebelum dan sesudah dilakukan stock
split pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun
2012– 2015.
Penelitian ini digunakan untuk menguji suatu hipotesis.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
Yakni menganalisis adanya perbedaan variable independen
yaitu harga saham dan volume perdagangan saham sebelum
dan sesudah variable dependen yaitu stock split. Pada
perusahaan yang listing di BEI tahun 2012–2015. Objek
penelitian yang digunakan adalah stock split, harga saham
dan volume perdagangan yang ada pada perusahaan yang
listing di BEI tahun 2012–2015. Penelitian ini sumber
datanya adalah sumber data eksternal dan Jenis data yang
digunakan adalah jenis data sekunder.

Teknik pengambilan dilakukan dengan menggunakan
jenis purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan
sampel yang representatif dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan yang melakukan stock split yang listing di
BEI selama tahun 2012–2015.
2. Perusahaan tersebut tidak mengeluarkan kebijakankebijakan seperti, right issue, pembagian deviden dan
pembagian saham bonus.
Memiliki data yang dibutuhkan seperti harga saham dan
volume perdagangan.
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Variabel Penelitian
Variable penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini
adalah variable bebas dan variable terikat yaitu:
1. Variable terikat merupakan variabel yang dipengaruhi
oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variable
terikatnya adalah stock split (Y).
2. Variabel bebas adalah variable yang mempunyai
pengaruh terhadap variable terikat. Variabel bebas
dalam penelitian ini adalah harga saham (X1) dan
volume perdagangan (X2).
Definisi Operasional Variabel
Variabel operasional dalam penelitian ini adalah volume
perdagangan saham, dan harga saham. Berikut ini akan
dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang akan
digunakan dalam penelitian ini:
1.

Harga saham
1) Harga Pasar Saham Relatif sebelum Pengumuman
Pemecahan saham.
HR =

Keterangan:
HR = Harga pasar saham relatif sebelum pemecahan
saham
P = Harga sebelum pemecahan saham
Nt = Nilai nominal saham sebelum pemecahan
saham
Nt+1 = Nilai nominal saham setelah pemecahan
saham
2) Harga Pasar Saham Relatif setelah Pengumuman
Pemecahan saham.
HRs = Ps
Keterangan:
HRs = Harga pasar saham relatif setelah pemecahan
saham
Ps = Harga saham setelah pemecahan saham
2. Volume Perdagangan Saham
Volume perdagangan saham adalah jumlah saham j
yang diperdagangkan pada hari t dengan jumlah saham
j yang beredar pada hari t. Volume perdagangan saham
ditukar dengan Tranding Volume Activity (TVA) dengan
membandingkan jumlah saham yang beredar pada waktu
tertentu.
TVA =

Jumlah saham yang diperdagangkan pada periode
Jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu
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Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik
analisis apa yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis
data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya
(Sanusi, 2011:115). Teknik analisis data yang dilakukan
dalam penelitian ini mengutamakan pada uji normalitas data,
apabila data berdistribusi normal maka uji yang digunakan
adalah uji parametrik Paired Sample t Test, tetapi apabila
data tidak berdistribusi normal maka uji yang digunakan
adalah uji nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test.
Tahapan Uji yang dilakukan adalah:
1.

Uji Nomalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji data berdistribusi
normal atau tidak normal. Untuk itu perlu dilakukan
analisis grafik yang menguji normalitas data dengan
melihat histogram yang membandingkan antara data
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi
normal atau dengan melihat normal probabilityplot yang
membandingkan distribusi komulatif data sesungguhnya
dengan data distribusi komulatif dari distribusi normal
atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas
data digunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S),
yaitu dengan membandingkan asymtotic significance
(2-tailed) dengan dasar penarikan kesimpulan
untuk menentukan normalitas data sebagai berikut
(Ghozali, 2011):
a. Jika probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka
data tidak berdistribusi normal
b. Jika probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka
data berdistribusi normal
2. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis untuk menguji perbedaan harga
saham pada periode sebelum dan sesudah pemecahan
saham. Menguji perbedaan volume perdagangan
saham pada periode sebelum dan sesudah pemecahan
saham. Di sini terdapat satu variabel independen
dengan dua kategori, yaitu harga saham pada periode
sebelum dan harga sesudah pemecahan saham dan
satu variabel dependen, yaitu peristiwa pemecahan
saham. Menurut Ghozali (2007), dalam penelitian ini
menggunakan analisis statistik parametrik uji beda. Uji
beda dilakukan untuk membuktikan terdapat tidaknya
dampak signifikan stock split terhadap harga saham dan
volume perdagangan pada sebelum dan sesudah stock
split. Uji ini dilakukan dengan cara:
1.

Paired Sample t Test
Paired Sample t Test dig unakan unt u k
membandingkan apakah terdapat perbedaan atau
kesamaan rata-rata antara dua kelompok sampel
data yang saling berkaitan/berpasangan (Yamin,
Sofyan, 2009:56). Paired Sample t Test digunakan
jika data berdistribusi normal. Dasar pengambilan
keputusan adalah berdasar nilai probabilitas sebagai
berikut (Pramana dan Mawardi, 2012):

–

–

Apabila nilai t-hitung > t-tabel, maka terdapat
perbedaan signifikan atau nilai probabilitas
pada kolom sig.(2-tailed) < 0,05 (H 1
diterima).
Apabila nilai t-hitung < t-tabel, maka tidak
terdapat perbedaan signifikan atau nilai
probabilitas pada kolom sig.(2-tailed) > 0,05
(H1 ditolak).

Berdasarkan taraf signifikansi 0,05 atau taraf
kepercayaan 95%.
– Uji Statistik Hipotesis (Sugiyono, 2007):
* H0: artinya tidak terdapat perbedaan harga saham
atau volume perdagangan sebelum dan sesudah
pengumuman stock split.
* H1: artinya terdapat perbedaan harga saham
atau volume perdagangan sebelum dan sesudah
pengumuman stock split.
Wilcoxon Signed Ranks Test
Keputusan adalah sebagai berikut (Lestari dan
Sudaryono, 2008):
1) Jika Zhitung > Ztabel maka H0 ditolak dan sebaliknya
H1 diterima
2) Jika Zhitung ≤ Ztabel maka H0 diterima dan sebaliknya
H1 ditolak
–

Uji Statistik Hipotesis
* H0: artinya tidak terdapat perbedaan harga saham
atau volume perdagangan saham sebelum dan
sesudah pengumuman stock split.
* H1: artinya terdapat perbedaan harga saham atau
volume perdagangan saham sebelum dan sesudah
pengumuman stock split.

Hasil Analisis Data
Uji Normalitas
Berikut uji normalitas harga saham dan volume
perdagangan saham disajikan dalam bentuk tabel dan
grafik:

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
Df
Sig. Statistic
df
Sig.
Sebelum
.094
34
.200*
.977
34
.684
.959
34
.232
Sesudah
.109
34
.200*
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance

1.

Harga saham
Kriteria pengambilan keputusan yaitu singnifikan > 0,05
maka data berdistribusi normal, dan jika signifikan < 0,05
maka data tidak berdistribusi normal. Dari hasil data diatas
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
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–

Data pada variable Harga Saham memiliki nilai
signifikan 0,200. Karena signifikan lebih dari 0,05
atau mendekati normal dari 0,05 maka data dinyatakan
berdistribusi normal.
Data pada variable Volume Perdagangan Saham
memiliki nilai signifikan 0,200. Karena signifikan lebih
dari 0,05 atau mendekati normal dari 0,05 maka data
dinyatakan berdistribusi normal.

–

Sedangkan pengujian normal probability Harga Saham
sebelum dan sesudah dapat dilihat pada output yang
disajikan sebagai berikut:
1.

Volume perdagangan saham

2.

Volume perdagangan saham
Tests

Kriteria pengambilan keputusan (Priyanto, Dwi,
2009:59) adalah sebagai berikut:
•

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan
mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi

1.

Harga Saham
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Tests of Normality
Shapiro-Wilk
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Df
Sig. Statistic
df
Sig.
Sebelum
.137
34
.107
.901
34
.005
Sesudah
.145
34
.067
.880
34
.001
a. Lilliefors Significance Correction

•

asumsi normalitas.
Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak
mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa data Harga
Saham 5 hari sebelum stock split menyebar di sekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka
data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah
memenuhi asumsi normalitas.
1) Data pada variable Volume Perdagangan Saham
memiliki nilai signifikan 0,107. Karena signifikan lebih
dari 0,05 atau mendekati normal dari 0,05 maka data
dinyatakan berdistribusi normal.
2) Data pada variable Volume Perdagangan Saham
memiliki nilai signifikan 0,067. Karena signifikan lebih
dari 0,05 atau mendekati normal dari 0,05 maka data
dinyatakan berdistribusi normal.
Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa
data Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham sebelum

Paired Samples Test
Paired Differences

Pair 1

Sebelum–Sesudah

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.53941

.85278

.14625

dan sesudah stock split adalah berdistribusi normal, sehingga
untuk pengujian hipotesis dapat menggunakan metode uji
Paired Sampel T Test. Adapun pengujian Paired Sampel
T-Test adalah sebagai berikut.

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
1.24186
1.83696

T

df

Sig.
(2-tailed)

10.526

33

.000

Dari tabel harga saham paired sampel t di atas
menunjukkan nilai t hitung sebesar 10.526 dan dengan
membandingkan dengan nilai t tabel (5% dan df = 33)
sebesar 2,034 berarti nilai dari t hitung > t tabel (10.526

2. Volume Perdagangan Saham
Paired Samples Test

Paired Differences
Mean
Pair 1

Sebelum–Sesudah

1.09176

Std. Error
Std. Deviation
Mean
2.83749

.48663

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
.10172
2.08181

t

df

Sig.
(2-tailed)

2.244

33

.032
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> 2.034). Dari tabel tersebut dapat dilihat juga bahwa nilai
dari sig.(2-tailed) sebesar 0,000, artinya nilai signifikan
lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05). Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
antara harga saham sebelum dan sesudah stock split.
Dari tabel harga saham paired sampel t diatas
menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.244 dan dengan
membandingkan dengan nilai t tabel (5% dan df = 33)
sebesar 2,034 berarti nilai dari t hitung > t tabel (2.244 >
2.034). Dari tabel tersebut dapat dilihat juga bahwa nilai
dari sig.(2-tailed) sebesar 0,032, artinya nilai signifikan
lebih kecil dari 5% (0,032 < 0,05). Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
antara harga saham sebelum dan sesudah stock split.

juga mengemukakan hasil penelitiannya bahwa harga
saham memiliki pengaruh yang signifikan dari adanya
pengumuman stock split. Sedangkan pada volume
perdagangan saham penelitian terdahulu menurut Tiwi
Nurjannati (2009) bahwa pengumuman stock split tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan
sesudah pengumuman stock split. Namun menurut Iin
Indarti (2011) dan Togi Lumban (2014) mengemukakan hasil
penelitiannya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah
pengumuman stock split. Dan penelitian yang dibuat oleh
kedua peneliti terdahulu yaitu terdapat perbedaan yang
signifikan sama dengan hasil yang diperoleh pada penelitian
yang saya analisis

Pembahasan Hasil Penelitian

Kesimpulan

Hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
harga saham dan volume perdagangan antara sebelum
dan sesudah stock split. Hal ini menunjukkan bahwa stock
split mengakibatkan harga saham turun secara signifikan
dengan rata-rata harga saham sebelum 6,56 dan sesudah
5,03 sedangkan volume perdagangan saham sebelum
12,5 dan sesudah 11,42. Pengujian hipotesis pertama
menunjukkan terdapat perbedaan antara harga saham
sebelum dan sesudah stock split. Hal ini berarti saham yang
diperdagangkan semakin banyak. Maka peristiwa stock
split relevan dengan tranding range theory yang digunakan
untuk mengatur kembali harga saham pada kisaran harga
yang diinginkan sehingga semakin memungkinkan investor
membelinya. Namun pada hipotesis yang kedua walaupun
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara
volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock
split, perbedaan ini menunjukkan perbedaan yang negatif,
yaitu tidak terjadi peningkatan volume perdagangan
saham walaupun harga saham yang ditawarkan turun.
Hal ini bertentangan dengan tujuan stock split yaitu dapat
meningkatkan jumlah investor dalam membeli saham
perusahaan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa
faktor, faktor yang pertama harga saham yang diberikan
dianggap masih terlalu tinggi, yang kedua kurangnya
informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada
calon investor dan yang ketiga prospek perusahaan yang
kurang baik, sehingga minat investor dalam membeli saham
perusahaan berkurang.
Pasar modal di Indonesia kurang begitu maju
dibandingkan dengan pasar modal di luar negeri. Hal ini
dapat dilihat dari para pelaku investor, yang mana investor
masih tidak berani untuk mengambil risiko tinggi dalam
membeli saham. sehingga masih menunggu investor lain
membeli saham tersebut. Dan informasi yang diberikan
dengan kebijakan stock split ini masih belum mampu
meningkatkan volume perdagangan saham.
Menurut penelitian terdahulu dengan rentan waktu
penelitian 3 hari, 10 hari dan 7 hari di seputar stock split,

1.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara harga pasar
saham relatif sebelum dan sesudah stock split dengan
rentan waktu penelitian 5 hari di sekitar stock split.
Hal ini membuktikan bahwa stock split memberikan
dampak yang signifikan terhadap harga saham.
Hasil ini menunjukkan bahwa peristiwa stock split
mengakibatkan harga saham turun secara signifikan.
Dengan menurunnya harga saham akan menarik
investor untuk membeli saham-saham tersebut.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara volume
perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split
dengan rentan waktu 5 hari di seputar stock split.
Hasil ini menunjukkan bahwa peristiwa stock split
mengakibatkan peningkatan volume perdagangan
saham setelah terjadi stock split. Dengan meningkatnya
kegiatan perdagangan berarti jumlah saham yang
diperdagangkan semakin banyak, begitu juga dengan
jumlah pemegang saham. Hal ini membuktikan bahwa
Tranding Range Theory peristiwa stock spit dapat
meningkatkan volume perdagangan saham karena
harga yang menarik minat investor.
Saran
Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah
untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun saransarannya adalah sebagai berikut:
1.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat meneliti sebuah perbandingan
yang akan digunakan serta sarana untuk mempertajam
kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis
terhadap permasalahan yang ada diperusahaan
khususnya mengenai stock split, harga saham dan
volume perdagangan. Selain itu peneliti selanjutnya
dapat juga mencantumkan variable-variabel lain seperti
laba/rugi untuk memperjelas pembuktian teori yang
sehingga dapat menjadikan penelitiannya lebih baik
lagi.
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2. Bagi investor
Dari analisis penelitian ini bagi investor sebaiknya
lebih memperhatikan atau lebih sigap lagi dengan
kebijakan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan,
terutama stock split. Dengan adanya stock split investor
diharapkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan
keputusan investasi agar dapat memperoleh profit di
masa yang akan datang.
3. Bagi perusahaan
Dapat mempertahankan sahamnya dalam pasar modal
untuk memiliki kualitas yang baik dalam sahamnya,
karena dengan kondisi harga saham yang baik akan
banyak diminati oleh investor.
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ਁਂਓਔਁਃਔ
Dividend policy is concerned with financial policies regarding what amount cash dividend paid to shareholders and re-invested
as retained earnings. Therefore, various factors which influence the dividend policy must be taken into main consideration. The recent
research aimed to test empirically various factors is considered to affect dividend policy. The independent variables in this research
included Current Ratio, Return on Equity, and Debt to Equity Ratio. Meanwhile, the dependent variable was Dividend Payout Ratio.
Quantitative research was used as the research design and the data was secondary data. Furthermore, purposive sampling was selected
to get the sample. The result was 11 companies that pay dividend continuously during this research conducted on 2010 - 2012 were
selected as the sample of this research. Multiple linier regression was used to analyze the data. The results showed that Return on Equity
has a contribution to the Dividend Payout Ratio, and then Current Ratio and Debt to Equity Ratio has no contribution to the Dividend
Payout ratio.
Key words: Current Ratio, Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio

PENDAHULUAN
Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh
keuntungan. Salah satu kebijakan utama untuk
memaksimalisasi keuntungan perusahaan adalah kegiatan
investasi. Dalam kegiatan investasi tersebut, perlu
mempertimbangkan sumber pendanaan investasi apakah
dari sumber internal atau dari sumber eksternal sehingga
keuntungan yang dihasilkan bisa maksimal. Kebijakan
investasi berhubungan dengan kebijakan pendanaan.
Apabila investasi sebagian besar didanai dengan internal
equity, maka akan memengaruhi besarnya dividen yang
dibagikan. Di mana, semakin besar investasi maka
semakin berkurang dividen yang dibagikan. Untuk itulah
manajer harus dapat menentukan kebijakan dividen yang
memberikan keuntungan kepada investor, di sisi lain harus
menjalankan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang
diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut melibatkan dua
pihak yang berkepentingan dalam pembagian dividen yaitu
investor dan emiten.
Dividen bagi investor merupakan salah satu penyebab
timbulnya motivasi investor menanamkan dananya di pasar
modal. Emiten penting untuk menentukan apakah sebagian
keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan akan lebih
banyak digunakan untuk membayar dividen dibandingkan
dengan retained earnings (laba ditahan) atau justru
sebaliknya, apabila proporsi keuntungan yang dibagikan
sebagai dividen lebih besar dari laba ditahan, akibatnya
adalah dana internal yang dimiliki perusahaan turun, dan
perusahaan perlu mencari dana dari luar perusahaan bila
perusahaan ingin melakukan ekspansi.

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu
dengan keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran
dividen menentukan jumlah laba yang ditahan sebagai
sumber pendanaan, semakin besar laba ditahan berarti
akan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk
pembayaran dividen. Setiap perusahaan selalu menginginkan
adanya pertumbuhan bagi perusahaannya. Di samping
itu, dapat membayarkan dividen kepada para pemegang
saham. Semakin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan,
semakin sedikit laba yang ditahan. Akibatnya menghambat
tingkat pertumbuhan (rate of growth) pendapatan dan harga
sahamnya, dan sebaliknya. Persentase dari pendapatan yang
akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai “cash
dividend” disebut Dividend Payout Ratio.
Suharli (2004) dengan hasil penelitian ROE dan harga
saham berpengaruh terhadap DPR, sedangkan DER
tidak berpengaruh terhadap DPR. Deitiana (2009) hasil
penelitiannya hanya variabel EPS dan PER saja yang
berpengaruh terhadap DPR. Sedangkan variabel lain yaitu
DER, ROA, CR, NPM, ITO, dan ROE tidak berpengaruh
terhadap DPR. Marpaung dan Hadianto (2009) hasil
penelitiannya ROA dan MTBV berpengaruh terhadap
DPR. Sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh
terhadap DPR. Purwanti dan Sawitri (2010) hasil penelitiannya
bahwa DER, ROI, dan TATO berpengaruh terhadap DPR.
Sedangkan EPS dan PBV tidak berpengaruh terhadap DPR.
Dewanti dan Sudiartha (2011) hasil penelitiannya bahwa
CR berpengaruh terhadap DPR, sedangkan DER dan EPS
tidak berpengaruh terhadap DPR. Bangun dan Hardiman
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(2012) hasil penelitiannya bahwa ROA dan CP berpengaruh
terhadap DPR. Sedangkan variabel DER dan Kesempatan
Investasi (Sales Growth) tidak berpengaruh terhadap DPR.
Wira (2012) hasil penelitiannya bahwa ROI dan Growth
berpengaruh terhadap DPR. Sedangkan ROE, CR,DER, dan
Firm Size tidak berpengaruh terhadap DPR. Hikmah dan
Astuti (2012) hasil penelitiannya bahwa Growth of sale, dan
Investment berpengaruh terhadap DPR. Sedangkan variabel
Liquidity, Profitability, dan Size of Firm tidak berpengaruh
terhadap DPR.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, banyak
faktor yang diduga memengaruhi kebijakan dividen. Hasil
penelitiannya pun beragam antara peneliti satu dengan
peneliti lainnya. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti
lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi
kebijakan dividen (Dividen Payout Ratio) karena penelitian
terdahulu hasilnya masih berlawanan. Faktor-faktor tersebut
adalah Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio.
Profitabilitas diukur dengan Return on Equity dan Leverage
yang diukur dengan Debt to Equity Ratio.
Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut
Riyanto (1995:25–26) masalah likuiditas adalah
berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan
untuk memenuhi kebijakan finansialnya yang harus segera
dipenuhi. Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap
DPR, sehingga semakin kuat posisi likuiditas diharapkan
semakin besar DPR-nya. Khoirul (2012).
Darminto (2008:91) menyatakan bahwa profitabilitas
merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba dan dividen akan dibagi apabila perusahaan tersebut
memperoleh laba. Jika laba yang diperoleh kecil, maka
dividen yang akan dibagikan juga kecil. Agar para pemegang
saham dapat menikmati dividen yang besar, manajemen
berusaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya
guna meningkatkan kemampuan membayar dividen.
Bangun (2012)
Salah satu indikator untuk mengukur rasio leverage
suatu perusahaan adalah menggunakan Debt to Equity Ratio
(DER). Menurut Darsono (2005:54) Debt to Equity Ratio
adalah rasio yang menunjukkan persentase penyediaan
dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman.
Semakin besar Debt to Equity Ratio maka semakin besar
modal pinjaman sehingga akan menyebabkan semakin besar
pula beban hutang (biaya bunga) yang harus ditanggung
perusahaan. Semakin besar beban hutang perusahaan
maka jumlah laba yang dibagikan sebagai cash dividend
akan berkurang. Dengan demikian Debt to Equity Ratio
yang tinggi berdampak pada semakin kecilnya kemampuan
perusahaan untuk membagikan cash dividend atau
sebaliknya. Dewanti (2011).
Kebijakan Dividen
Warsono (2003:274)mengemukakan bahwa kebijakan
dividen harus diformulasikan dengan dua tujuan dasar,

105

yaitu: memaksimumkan kekayaan para pemilik perusahaan
dan penyediaan untuk pembelanjaan yang cukup. Dua
Indikator untuk mengukur kebijakan dividen: pertama,
untuk mengukur kebijakan dividen yang digunakan secara
luas. Kedua, mengukur kebijakan dividen adalah rasio
pembayaran dividen (dividend payout ratio).
Likuiditas
Pada umumnya kepentingan utama dari analisis
keuangan adalah ukuran likuiditas perusahaan. Santoso
(2009:492) Likuiditas (Liquidity-short-term solvency)
yaitu suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan
perusahaan (ability of the company) dalam memenuhi
atau membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas
diukur menggunakan rasio lancar (current ratio). Rasio
ini menunjukkan kemampuan perusahaan (ability of the
company) memenuhi atau membayar semua kewajiban
jangka pendek dengan menggunakan sumber-sumber yang
ada di aktiva lancar. Rasio ini menunjukkan solvabilitas
jangka pendek (short term solvency).
Profitabilitas
Menurut Santoso (2009:493) Profitabilitas (profitabilityoverall efficiency and performance) yaitu suatu ukuran
yang menunjukkan pelaksanaan (performance) perusahaan
secara keseluruhan atau bagaimana efisiensi atas manajemen
aktiva, kewajiban dan ekuitas. Rasio profitabilitas dapat
diukur menggunakan rasio tingkat pengembalian ekuitas
pemegang saham (Return on Equity). Laba bersih yang
diperoleh selama satu periode tertentu dapat dinyatakan
sebagai tingkat pengembalian ekuitas pemegang saham
(return on owners equity-ROE) untuk mengukur tingkat
produktivitas penggunaan ekuitas perusahaan.
Leverage
Santoso (2009:493) rasio leverage merupakan ukuran
yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk
membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan pada
akhirnya membayar hutang-hutang tersebut tepat pada
waktunya. Rasio dapat diukur menggunakan rasio hutang
terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio).
Pengaruh Likuiditas terhadap Dividen Payout Ratio
Menurut Santoso (2009:203) perusahaan dapat
membayar dividen bila memenuhi 3 (tiga) syarat,
yaitu: (1) saldo laba yang mencukupi, (2) tersedia uang
kas yang cukup, dan (3) tindakan formal dari dewan
komisaris. Ketersediaan kas yang cukup tersebut dapat
diukur menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Riyanto (1995:25–26) masalah
likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan

106

Jurnal Ekonomika, Vol. 9 No. 2 Desember 2016: 104–109

suatu perusahaan untuk memenuhi kebijakan finansialnya
yang harus segera dipenuhi. Likuiditas memiliki pengaruh
positif terhadap dividend payout ratio, sehingga semakin
kuat posisi likuiditas diharapkan, dividend payout ratio
semakin besar. Khoirul (2013). Rasio likuiditas dapat
diukur menggunakan rasio lancar (current ratio). Rasio
ini menunjukkan kemampuan perusahaan (ability of the
company) untuk memenuhi atau membayar semua kewajiban
jangka pendek dengan menggunakan sumber-sumber yang
ada di aktiva lancar.
Pernyataan ini didukung oleh penelitian Dewanti
dan Sudiartha (2011) menunjukkan bahwa variabel CR
berpengaruh signifikan terhadap DPR. Berdasarkan uraian
di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

demikian debt to equity ratio yang tinggi berdampak
pada semakin kecilnya kemampuan perusahaan untuk
membagikan cash dividend atau sebaliknya (Dewanti,
2011).
Pernyataan ini didukung oleh penelitian Purwanti dan
Sawitri (2010) yang menunjukkan bahwa DER berpengaruh
signifikan terhadap DPR. Berdasarkan uraian di atas, maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 =

Terdapat pengaruh rasio likuiditas yang diukur
menggunakan Current Ratio terhadap besarnya
Dividen Payout Ratio pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Dividen Payout Ratio
Dar minto (2008:91) prof itabilitas mer upakan
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jika laba
yang diperoleh kecil, maka dividen yang akan dibagikan juga
kecil. Agar para pemegang saham dapat menikmati dividen
yang besar, manajemen akan berusaha untuk memperoleh
laba yang sebesar-besarnya guna meningkatkan kemampuan
membayar dividen (Bangun, 2012).
Santoso (2009:512) rasio profitabilitas diukur
menggunakan rasio tingkat pengembalian ekuitas pemegang
saham (Return on Equity). Laba bersih yang diperoleh
selama satu periode tertentu dapat dinyatakan sebagai
tingkat pengembalian ekuitas pemegang saham (return on
owners equity-ROE) yang mengukur tingkat produktivitas
penggunaan ekuitas perusahaan.
Pernyataan ini didukung oleh Suharli (2006) yang
menunjukkan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap
DPR. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H2 =

Terdapat pengaruh rasio profitabilitas yang diukur
menggunakan Return on Equity terhadap besarnya
Dividen Payout Ratio pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI.

Pengaruh Leverage terhadap Dividen Payout Ratio
Salah satu indicator untuk mengukur leverage
perusahaan adalah Debt to Equity Ratio (DER). Menurut
Darsono (2005:54) Debt to Equity Ratio adalah rasio yang
menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang
saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin besar debt to
equity ratio maka semakin besar modal pinjaman sehingga
akan menyebabkan semakin besar pula beban hutang
(biaya bunga) yang harus ditanggung perusahaan. Semakin
besarnya beban hutang perusahaan maka jumlah laba yang
dibagikan sebagai cash dividend akan berkurang. Dengan

H3 =

Terdapat pengaruh rasio Leverage yang diukur
menggunakan Debt to Equity Ratio terhadap
besarnya Dividen Payout Ratio pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian di atas, Gambar 1 menunjukkan
kerangka konseptual sebagai berikut:

Current Ratio(X1)
Return on Equity (X2)

Dividen Payout Ratio (Y)

Debt to Equity Ratio (X3)

Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kausalitas. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI. Sehingga data yang
digunakan adalah data sekunder yang peneliti dapatkan
melalui browsing dengan alamat website www.idx.co.id.
Waktu penelitian adalah dua bulan terhitung dari bulan
Oktober 2014–November 2014.
Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai
2014 yaitu sebanyak 143 perusahaan. Pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling/judgement sampling, oleh
karena itu untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan
tujuan penelitian, maka ditetapkan kriteria pengambilan
sampel yaitu perusahaan yang selalu membagikan dividen
selama periode penelitian tahun 2010-2012 dan didapatkan
11 perusahaan sebagai sampel yang digunakan dalam
penelitian ini.
Definisi Operasional Variabel
Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan persentase
keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham dalam
bentuk dividen Skala data adalah rasio dan satuan
pengukurannya adalah persentase. DPR dapat dirumuskan
sebagai berikut.
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DPS
DPR =
(Jack Guinan, 2010 : 96)
EPS
Current Ratio (CR) adalah kemampuan perusahaan
(ability of the company) untuk memenuhi atau membayar
semua kewajiban jangka pendek dengan menggunakan
sumber-sumber yang ada di aktiva lancar. Rasio ini
menunjukkan solvabilitas jangka pendek (short term
solvency). Skala data CR adalah rasio dan satuan
pengukurannya adalah persentase. CR dapat dihitung
dengan rumus:
Current Ratio =

Current Assets
(Santoso, 2009 : 497)
Current Liability

Return on Equity adalah laba bersih yang diperoleh
selama satu periode tertentu dapat dinyatakan sebagai
tingkat pengembalian ekuitas pemegang saham
(return on owners equity-ROE) yang mengukur
tingkat produktivitas penggunaan ekuitas perusahaan.
Skala data adalah rasio dan satuan pengukurannya
adalah persentase. Rumus untuk menghitung tingkat
pengembalian ek uitas pemegang saham adalah
Return on Equity (ROE) =

Net Income
(Santoso, 2009 : 513)
Owners Equity

X2
X3

= Return on Equity
= Debt to Equity Ratio (DER); a = konstanta/
intercept; b1, b2, b3, b4 = koefisien regresi dari
setiap variabel independen; e = faktor error

Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
t
Std.
B
Beta
Error
1 (Constant)
47.212
13.549
3.484
CR
-.053
.030
-.352
-1.749
ROE
.480
.147
.530
3.259
DER
-9.435
6.525
-.296
-1.446
a. Dependent Variable: DPR
Sumber: Output SPSS

Deptto Equity Ratio (DER) =

Total Debt
(Santoso, 2009 : 520)
Total Equity

Teknik Analisa Data
1.

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah
hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan
untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas
dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji
normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan
autokorelasi.
2. Analisis Regresi Linear Berganda
Adapun persamaan dari regresi linier berganda (multiple
linier regresion) secara umum adalah sebagai berikut:
Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
Di mana:
Y = Dividend Payout Ratio (DPR);
X1 = Current Ratio (CR);

Sig.
.002
.091
.003
.159

Tabel 1 di atas diperoleh persamaan regresi linear
berganda sebagai berikut: Y = 47,212 – 0,53 X1 + 0,480
X2 – 9,435 X3
Tabel 2. Koefisien Determinasi
Model

Debt to Equity Ratio adalah membandingkan
ju mlah pi njaman berbu nga yang dit ar i k oleh
perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Skala
data adalah rasio dan satuan pengukurannya adalah
persentase. Rumus untuk menghitung rasio DER adalah
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R

R Square

Adjusted R Square

.362
.297
1
.602a
a. (Constant), Predictors:DER, ROE, CR
b. Dependent Variable: DPR

Std. Error of the
Estimate
20.74840

Tabel 2. di atas menunjukkan nilai R Square sebesar
0,362 hal ini berarti bahwa 36,2% variasi variabel DPR
dapat dijelaskan oleh variasi variabel CR, ROE, dan DER.
Sedangkan sisanya sebesar 63,8% variasi variabel DPR
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model regresi penelitian ini.
Pengujian Hipotesis
Tabel 3. Hasil Uji t
Model
(Constant)
CR
ROE
DER
Sumber: Output SPSS
1

t
3.484
-1.749
3.259
-1.446

Sig.
.002
.091
.003
.159

Tabel 3. di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel
Current Ratio sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05 hal ini
berarti bahwa variabel CR tidak berpengaruh terhadap
Dividend Payout Ratio, dengan demikian H1 yang
menyatakan terdapat pengaruh rasio likuiditas yang diukur
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menggunakan CR terhadap besarnya DPR pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI ditolak. Nilai signifikansi
variabel ROE sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, hal ini
berarti bahwa variabel ROE berpengaruh signifikan terhadap
DPR, dengan demikian H 2 yang menyatakan terdapat
pengaruh rasio profitabilitas yang diukur menggunakan
Return on Equity terhadap besarnyaDPR pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI diterima. Nilai signifikansi
variabel DER sebesar 0,159 lebih besar dari 0,05, hal ini
berarti bahwa variabel DER tidak berpengaruh terhadap
DPR. Dengan demikian H3 yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh rasio Leverage yang diukur menggunakan Debt to
Equity Ratio (DER) terhadap besarnyaDPR pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI ditolak.

masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah
kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebijakan
finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas
memiliki pengaruh positif terhadap dividend payout ratio,
sehingga semakin kuat posisi likuiditas diharapkan semakin
besar dividend payout ratio-nya. Begitu juga dengan
hasil penelitian Dewanti (2011) menunjukkan bahwa CR
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.
Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian Deitiana (2009) dan Wira (2012) menemukan
bahwa variabel CR tidak berpengaruh terhadap DPR.

Pengaruh Likuiditas yang Diukur Menggunakan
Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio
Hasil analisis menunjukkan bahwa likuiditas yang
diukur menggunakan CR tidak berpengaruh terhadap
Dividend Payout Ratio. Menurut Santoso (2009:203)
perusahaan dapat membayar dividen bila memenuhi 3 (tiga)
syarat, yaitu: (1) saldo laba yang mencukupi, (2) tersedia
uang kas yang cukup, dan (3) tindakan formal dari dewan
komisaris. Ketersediaan kas yang cukup tersebut dapat
diukur menggunakan rasio likuiditas. Likuiditas perusahaan
merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan
dividen, karena dividen bagi perusahaan merupakan kas
keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas
perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar
kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
Tidak berpengaruhnya CR terhadap DPR dalam
penelitian ini bisa disebabkan karena kecukupan kas
perusahaan diputuskan tidak digunakan untuk pembayaran
dividen, akan tetapi digunakan untuk kepentingan lain
seperti operasional perusahaan atau investasi demi
perkembangan perusahaan, semakin besar kesempatan
investasi suatu perusahaan akan mengakibatkan penurunan
pembayaran dividen, karena kas yang ada akan digunakan
untuk berinvestasi demi pertumbuhan perusahaan di masa
yang akan datang.
Di samping itu keadaan pemegang saham juga sangat
berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang diambil
oleh perusahaan, apabila pemegang saham menyukai
pembayaran dividen yang tinggi, maka perusahaan akan
membayarkan dividen yang tinggi, dan sebaliknya jika
investor lebih menyukai pembayaran dividen yang rendah,
maka perusahaan akan membayarkan dividen rendah.
Karena pada akhirnya kebijakan dividen merupakan hasil
keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
Hasil penelitian ini bertentangan dengan Riyanto (1995:
25–26) dalam Khoirul (2013) yang menyatakan bahwa

Pengaruh Profitabilitas yang Diukur Menggunakan
Return on Equityterhadap Dividend Payout Ratio
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ROE
berpengaruh signifikan terhadap DPR, semakin besar
profitabilitas suatu perusahaan berarti semakin baik
kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba.
Menurut Santoso (2009:512) ROE merupakan rasio tingkat
pengembalian ekuitas pemegang saham yang mengukur
tingkat produktivitas penggunaan ekuitas perusahaan.
Analisis atas kemampuan per usahaan dalam
menciptakan laba dapat diukur dengan rasio profitabilitas,
dan sejauh mana keefektifan dalam pengelolaan perusahaan
secara keseluruhan. Mengingat tujuan perusahaan adalah
memperoleh laba, maka rasio profitabilitas merupakan
salah satu rasio keuangan yang penting. Unsur ini secara
langsung memengaruhi arus kas pada masa yang akan
datang yang dihasilkan dari laba yang terus meningkat
dan atau kenaikan nilai saham perusahaan. Besarnya nilai
ROE maka DPR yang dibayarkan juga semakin tinggi, oleh
karena itu perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja
perusahaannya agar dapat meningkatkan kemampuan
menghasilkan laba, sehingga investor akan semakin tertarik
untuk menanamkan modalnya.
Kenyataan perusahaan yang memiliki profitabilitas
tinggi, belum tentu likuiditasnya tinggi, apabila likuiditas
rendah ketersediaan kas perusahaan tidak mencukupi
untuk melakukan pembayaran dividen meskipun laba yang
diperoleh tinggi, sehingga perusahaan dapat membagikan
dividen dalam bentuk saham untuk menunjukkan kepada
investor bahwa profitabilitas perusahaan yang tinggi
merupakan salah satu indikator baiknya kinerja perusahaan
sehingga dapat membagikan dividen kepada para pemegang
saham.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Darminto (2008:91)
dalam Bangun (2012) yang menyatakan profitabilitas
merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba dan dividen akan dibagi apabila perusahaan tersebut
memperoleh laba, jika laba yang diperoleh kecil, maka
dividen yang akan dibagikan juga kecil, hal ini juga
didukung oleh hasil penelitian penelitian Suharli (2006)
yang menunjukkan bahwa ROE berpengaruh signifikan
terhadap DPR.

Trisnaningsih dan Puspita: Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembayaran Dividen

Pengaruh Leverage yang Diukur Menggunakan Debt
to Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio
Hasil analisis menunjukkan DER tidak berpengaruh
terhadap DPR, tidak berpengaruhnya DER terhadap DPR
bisa disebabkan karena meskipun perusahaan memiliki
utang yang tinggi, perusahaan tetap membagikan dividen
karena konsistensi perusahaan dalam membayar dividen
dianggap dapat meyakinkan investor pada perkembangan
perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan
yang pendapat Miller dan Modigliani dalam Birgham
(2006:76) kenaikan dividen yang lebih tinggi dari pada
yang diharapkan adalah sinyal kepada para investor bahwa
manajemen perusahaan meramalkan laba masa depan yang
baik. Sehingga dalam hal ini, meskipun utang perusahaan
tinggi atau pun rendah tidak memengaruhi kebijakan
dividen.
Hasil penelitian ini bertentangan dengan Darsono
(2005:54) dalam Dewanti (2011) yang menyatakan Debt to
Equity Ratio adalah rasio yang menunjukkan persentase
penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi
pinjaman. Semakin besar Debt to Equity Ratio maka
semakin besar modal pinjaman sehingga akan menyebabkan
semakin besar pula beban hutang (biaya bunga) yang harus
ditanggung perusahaan. Semakin besarnya beban hutang
perusahaan maka jumlah laba yang dibagikan sebagai
dividend akan berkurang. Akan tetapi hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian Suharli (2004), Deitiana
(2009), Dewanti & Sudiartha (2011), Bangun & Hardiman
(2012) dan Wira (2012) yang menemukan bahwa DER tidak
berpengaruh terhadap DPR.

1.

Rasio likuiditas yang diukur menggunakan Current
Ratio tidak mempunyai kontribusi terhadap Dividend
Payout Ratio pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Rasio profitabilitas yang diukur menggunakan Return
on Equity mempunyai kontribusi terhadap Dividend
Payout Ratio pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Rasio leverage yang diukur menggunakan Debt to
Equity Ratio tidak mempunyai kontribusi terhadap
Dividend Payout Ratio pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Toko Kelontong dalam
Memengaruhi Minat Beli Konsumen Menghadapi Persaingan Toko
Modern
(Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)
Indria Yuli Susanti
(Akademi Akuntansi PGRI Jember)

ਁਂਓਔਁ
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran toko kelontong dalam memengaruhi minat beli konsumen
menghadapi persaingan toko modern. Sampel dari penelitian ini sebanyak 60 orang yang berbelanja di 10 toko kelontong yang letaknya
berdekatan dengan toko modern serta menjual barang yang sama dengan toko modern. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan
SPSS 17.00 for windows ditemukan hasil bahwa strategi pemasaran secara simultan berpengaruh terhadap minat beli konsumen toko
kelontong. Namun secara parsial variabel produk, lokasi dan promosi tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Sedangkan
variabel harga berpengaruh terhadap minat beli. Menurut hasil koefisien determinasi (R2) sebesar 22%, hal ini menunjukkan pengaruh
strategi pemasaran terhadap minat beli rendah.
Kata kunci: strategi pemasaran toko kelontong, minat beli

ਁਂਓਔਁਃਔ
This study aimed to determine the effect of marketing strategies in the grocery store affects consumer buying interest modern stores
face competition. Samples from this study of 60 people who shopped at 10 the grocery store that is located adjacent to the modern stores
and sell the same goods with modern stores. Based on the results of data analysis using SPSS 17:00 for windows found the result that the
marketing strategies simultaneously affect the consumers to buy the grocery store. But in partial, product, location and promotion does
not affect the consumers to buy. While the price variables influence the buying interest. According to the coefficient of determination
(R2) of 22%, demonstrating the influence of marketing strategies on buying interest is low.
Key words: marketing strategy of the grocery store, buying interest

Persaingan bisnis yang semakin ketat dewasa ini
memaksa para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan
usahanya agar mereka dapat mempertahankan kelangsungan
hidup usahanya. Persaingan bisnis bukan saja terjadi pada
bisnis berskala besar namun juga terjadi pada usaha bisnis
berskala kecil. Peraingan yang sangat ketat juga dirasakan
oleh para usaha bisnis retail kecil-kecilan, atau di tengah
masyarakat di kenal dengan toko kelontong. Toko kelontong
adalah suatu toko kecil yang mudah di akses umum dan
bersifat lokal biasanya menjual barang-barang kebutuhan
sehari-hari seperti sembako dan barang-barang yang biasa
dipakai sehari-hari oleh masyarakat.
Toko modern menurut Peraturan Presiden No. 112
Tahun 20071 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, departement store, hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Toko modern
merupakan pesaing utama para pengusaha toko kelontong.
Toko modern ini memberikan banyak fasilitas belanja yang
lebih baik dari pada toko kelontong. Fasilitas yang diberikan

antara lain jumlah merk barang yang lebih lengkap, ruangan
yang ber AC, pembeli bisa mengambil sendiri barang yang
dibelinya, dan sering diadakannya promo diskon yang tentu
saja lebih menggiurkan bagi para calon konsumen.
Dalam pasal 4 ayat 1 PP. No 112 Tahun 20072, mengatur
pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib
memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah yang
ada di wilayah bersangkutan serta memperhatikan jarak
antara hypermart dengan pasar tradisional yang telah ada
sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar usaha kecil dan
menengah yang bergerak di bidang sama yang telah ada
sebelumnya tidak tersisih karena adanya toko modern
tersebut. Namun pada kenyataannya, toko modern di bangun
tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut. Toko modern
tetap berdiri di tengah masyarakat yang pada akhirnya
menjadi pesaing bagi pada usaha kecil menengah seperti
toko kelontong rumahan.
Persaingan yang ketat ini memaksa para toko kelontong
harus bisa bertahan, namun ternyata masih banyak
pengusaha toko kelontong yang membuka usahanya sangat
dekat dengan toko modern. Ini sangat menarik dikarenakan
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mereka harus bersaing dengan toko modern yang
memberikan banyak kelebihan untuk menarik konsumen.
Toko kelontong harus mempunyai strategi pemasaran yang
jitu untuk menarik minat beli konsumen agar mereka bisa
bersaing dengan toko modern.
Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusankeputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran,
alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan
lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan.
Menurut Kotler dan Keller3 (2009:5) pemasaran adalah
sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan
inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara
bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai
dengan orang lain. Menurut Kotler4 (2006:129), dalam
membuat keputusan konsumen dalam membeli barang
dan jasa didapati beberapa faktor karakteristik konsumen,
rangsangan perusahaan yang mencakup produk, harga,
tempat dan promosi serta kondisi rangsangan lainnya seperti
politik, ekonomi, teknologi dan budaya. Kotler menjelaskan
marketing mix describes the set of tools that management can
use to influences sales. Artinya bahwa bauran pemasaran
dapat membantu manajemen dalam memengaruhi penjualan.
Bauran pemasaran meliputi product (produk), price (harga),
place (tempat) dan promotion (promosi).
1.

Product (Produk), berarti kombinasi barang dan jasa
yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran.
2. Price (Harga), sejumlah uang yang harus dibayarkan
pelanggan untuk memperoleh produk yang dalamnya
termasuk sejumlah biaya produksi dan keuntungan
perusahaan.
3. Place (Tempat), meliputi kegiatan perusahaan yang
membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran juga
termasuk pendistribusian produk.
4. Promotion (Promosi), aktivitas yang menyampaikan
manfa at produ k dan membuju k pelanggan
membelinya.
Minat adalah sumber motivasi yang mendorong
seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan
ketika bebas memilih. Menurut Simamora5 (2002:131)
minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan
dengan sikap, individu yang berminat terhadap suatu
objek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk
melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati
atau mendapatkan objek tersebut. Sedangkan menurut
Kinnear dan Taylor (2006) yang dialih bahasakan oleh
Thamrin6 (2003:142) minat beli merupakan bagian dari
komponen perilaku konsumen dalam sikap mengonsumsi,
kecenderungan responden untuk bertindak sebelum
keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Swastha
dan Irawan7 (2001) mengemukakan faktor-faktor yang
memengaruhi minat membeli berhubungan dengan perasaan
dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam
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membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat
minat membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan
minat. Sedangkan menurut Augusty Ferdinand8 (2006:129)
minat beli dapat diidentifikasi melalui indicator-indikator: 1)
Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk
membeli produk; 2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan
seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain;
3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan
perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama
pada produk tersebut; 4) Minat eksploratif, minat ini
menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari
informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari
informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk
tersebut.
Beberapa penelitian terdahulu yang pernah ada antara
lain:
Nuz Ganesha, Poerwanto, Yuslinda Dwi Handini9 (2013)
dalam penelitian berjudul “Analisi Strategi Pemasaran
Pedagang Tradisional Bidang Fesyen Dalam Menghadapi
Modernisasi Pasar di Pasar Pamenang Kabupaten Kediri”
menyampaikan hasil bahwa strategi pemasaran yang
dilakukan oleh pedagang tradisional bidang fesyen adalah
adanya bauran pemasaran (marketing mix), yang terdiri
dari produk yang dijual (product), penentuan harga (price),
promosi (promotion) dan saluran distribusi (place) yang
dimanfaatkan. Dari bauran pemasaran tersebut lebih
ditekankan pada penentuan harga yang murah, kelengkapan
dan keberagaman produk barang dagangan yang dijual
(product), barang dagangan yang komplit dan lengkap serta
banyak pilihan model san warna. Hal tersebut merupakan
kekuatan dari pedagang tradisional bidang fesyen. Promosi
yang dilakukan menggunakan metode dari mulut ke mulut.
sedangkan saluran distribusi (place), selain menjual produk
kepada konsumen terakhir, mereka juga menjual kepada
pedagang yang menjual kembali barangnya dan pedagang
keliling. Hal ini dilakukan agar barang dagangan mereka
tetap laku dan volume penjualan mereka meningkat dalam
menghadapi persaingan.
Penelitian oleh Wilson Setiawan, Sugiono Sugiharto10
(2014) dengan judul “Pengaruh Marketing Mix Terhadap
Keputusan Pembelian Toyota Avanza Tipe G di Surabaya”
menunjukkan hasil berdasarkan uji F, secara simultan
variabel independen yaitu produk, harga, lokasi dan promosi
berpengaruh secara signifikan pada variabel dependen yaitu
keputusan pembelian Toyota Avanza Tipe G di Surabaya.
Dari keempat variabel independen tersebut variabel
produk merupakan variabel yang paling dominan dalam
memengaruhi keputusan pembelian Toyota Avanza Tipe
G di Surabaya.
Hendra Saputra11 (2008) dalam penelitian tesis berjudul
“Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap
Keputusan Pembelian Teh Celup Sariwangi Oleh Konsumen
Rumah Tangga di Kota Medan” menunjukkan hasil bahwa
strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga,
saluran distribusi, dan promosi secara serempak berpengaruh
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signifikan terhadap keputusan pembelian teh celup Sari
Wangi oleh konsumen rumah tangga di Kota Medan. Secara
parsial hanya satu variabel independen saja, yaitu promosi
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Variabel yang paling dominan yaitu promosi sebesar 53,2%.
Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa
variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan
50,5% terhadap keputusan pembelian sedangkan sisanya
49,5% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang
tidak termasuk dalam penelitian ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Kristina Simbolon
dan Marhayanie12 (2013) dengan judul “Pengaruh Strategi
Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Kartu
Simpati Telkomsel Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Program S1 Universitas Sumatera Utara”. Hasil analisa data
menggunakan analisa regresi berganda menunjukkan bahwa
strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga,
promosi dan lokasi secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian kartu Simpati
Telkomsel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Program S1
Universitas Sumatera Utara. Produk berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian kartu
Simpati Telkomsel. Harga berpengaruh dan signifikan
serta mempunyai pengaruh yang paling dominan di antara
variabel bebas lain yang diteliti. Promosi berpengaruh
positif dan signifikan, sedangkan lokasi berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian kartu
Simpati Telkomsel. Besarnya pengaruh variabel produk,
harga, promosi dan lokasi sebesar 33,8% sedangkan sisanya
66,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui
pengaruh strategi pemasaran toko kelontong dalam
memengaruhi minat beli konsumen menghadapi persaingan
toko modern di Kecamatan Sumbersari Kabupaten
Jember.
Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka
maka hipotesa dari penelitian ini adalah:

secara langsung menggunakan angka-angka untuk
mendiskripsikan variabel-variabel yang diteliti. Objek
penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
orang yang berbelanja di 10 toko kelontong yang ada di
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Masing-masing
toko kelontong diambil sample 6 orang yang berbelanja.
Sehingga jumlah sample dalam penelitian ini adalah 60
orang. Hasil analisis diskriptif dengan menggunakan
Program SPSS 17.00 for windows.

1.
2.
3.
4.
5.

H-1: ada pengaruh produk terhadap minat beli konsumen
toko kelontong menghadapi persaingan toko modern
H-2: ada pengaruh harga terhadap minat beli konsumen
toko kelontong menghadapi persaingan toko modern
H-3: ada pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen
toko kelontong menghadapi persaingan toko modern
H-4: ada pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen
toko kelontong menghadapi persaingan toko modern
H-5: Produk, harga, lokasi, dan promosi secara bersamasama berpengaruh terhadap minat beli konsumen toko
kelontong menghadapi persaingan toko modern

Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan
(Explanatory research). Data yang dikumpulkan diukur

A. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi
linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel
terikat. Dan persamaan regresinya dapat dirumuskan
sebagai berikut:
Y
Y
β
β1/βn
X1/Xn
M

=
=
=
=
=
=

β + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + βnXn + M
Variabel terikat
Konstanta
Koefisien regresi
Variabel bebas
Kesalahan

(Damodar Guyarati dalam Sutrisno Djaja13, 2004: 41)
B. Koefisien determinasi (R²)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui
seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam
pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan
menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu
variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada
variabel yang lain (Santosa&Ashari14, 2005:125). Nilai
koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka
0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil
mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi variabel dependen.
C. Uji Hipotesa
Hipotesa statistik adalah suatu pernyataan tentang satu
atau lebih nilai parameter populasi. Persyaratan tersebut
memiliki sementara, artinya perlu di tes atau dibuktikan
mengenai kebenarannya. Cara untuk meyakinkan apakah
hipotesa statistik benar atau salah adalah dengan menyelidiki
seluruh populasinya.
Analisis F-Test
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabelvariabel independen secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang
digunakan adalah 0,05. Kriteria pengujian:
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–

Apabila: F hit < F table, maka Ho diterima dan Ha
ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh/hubungan
antara variabel bebas (X) dengan Variabel terikat (Y).
Apabila: F hit > F table, maka Ho diterima dan Ha
diterima, berarti terdapat pengaruh/hubungan antara
variabel bebas (X) dengan Variabel terikat (Y).

Analisis T-Test
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabelvariabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau
tidak terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian Uji t
(Anto Dajan dalam Sutrisno Djaja15, 2004:41) adalah:
– Apabila t hit < t table, maka Ho diterima dan Ha ditolak,
berarti tidak terdapat pengaruh/hubungan antara
variabel bebas (X) dengan Variabel terikat (Y).
– Apabila: t hit > t table, maka Ho ditolak dan Ha diterima,
berarti terdapat pengaruh/hubungan antara variabel
bebas (X) dengan Variabel terikat (Y).
D. Metode Pengujian Data
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4. Uji Asumsi Klasik
a.

Multikolinieritas
Uji Multikolineritas diperlukan untuk mengetahui ada
tidanya variable independen yang memiliki kemiripan
dengan variable independen lain dalam satu model.
Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dengan
melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi.
Kriterian variabel terbebas dari multikoinieritas adalah
jika nilai VIF < 5 (Santoso & Ashari17, 2005)
b. Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi
yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu
pengamatan dengan pengamatan lain pada model
regresi. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat
dilakukan dengan uji Durbin Watson. Pengambilan
keputusan pengujian dengan kriteria jika nilai DurbinWatson statistik terletak antara 1,727 dan 3,727 maka
tidak terdapat adanya gejala autokorelasi.

1. Uji Validitas
Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu
instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji
validitas dilakukan guna memastikan akuransi alat ukur
yang digunakan. Validitas item pertanyaan dalam penelitian
ini menggunakan teknik korelasi Product Moments yang
merupakan korelasi antara skor item pertanyaan dengan
total skor item pertanyaan yang digunakan untuk menguji
validitas instrumen. Pengujian dalam penelitian ini
menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05.
Kriteria setiap item pertanyaan dinyatakan valid apabila r
hitung ≥ r tabel.
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas erat hubungannya dengan kepercayaan.
Suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan jika
tes memberikan hasil yang tepat. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan alat uji reliabilitas data menggunakan
rumus alpha cronbach (α) didasarkan pada konsistensi
internal suatu instrumen penelitian. Kriteria reliabilitas
adalah apabila nilai alpha cronbach (α) > r tabel maka data
dinyatakan reliabel.
3. Uji Normalitas
Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas
dengan kriteria jika data menyebar di sekitar garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonal, maka model analisis data
yang ada memenuhi asumsi normalitas (Nugroho,16 2005:
54).

Analisis data dilakukan terhadap 4 (empat) variabel bebas
yaitu produk (x1), harga (x2), lokasi (x3), dan promosi (x4)
serta 1 (satu) variabel terikat yaitu minat beli (y). Responden
dalam penelitian ini adalah pembeli di toko kelontong
sebanyak 60 orang. Toko kelontong yang dijadikan objek
penelitian adalah toko kelontong yang letaknya relatif dekat
dengan toko modern yaitu jarak maksimal 250 meter dari
toko modern. Barang yang dijual di toko kelontong minimal
75% sama dengan yang dijual di toko modern. Peneliti
mengambil 10 toko kelontong yang letaknya berdekatan
dengan toko modern, dan setiap toko diambil secara acak
6 orang responden.
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Berdasarkan hasil uji data validitas dilihat dari
nilai koefisien korelasi pada kolom corrected item total
correlations hasil validitas menunjukkan nilai sebesar
0,284; 0,520; 0,574; 0,358; 0,476; 0,278; 0,288; 0,254; 0,358
dan 0,574. Berdasarkan kriteria dalam penelitian ini data di
katakan valid apabila r hitung ≥ r tabel. Berdasarkan tabel
besarnya r tabel adalah 0,254. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa data dinyatakan valid.
Hasil uji reliabilitas instrumen dilihat dari nilai alpha
cronbach (α), apabila nilai alpha cronbach (α) > dari r tabel
maka dapat dikatakan data penelitian reliabel. Berdasarkan
hasil perhitungan reliability statistics, alpha cronbach
(α) menunjukkan nilai 0,404 sedangkan r tabel sebesar
0,254. Artinya data penelitian dinyatakan reliabel. Dengan
demikian seluruh indikator instrumen penelitian dinyatakan
valid dan reliabel sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

114

Jurnal Ekonomika, Vol. 9 No. 2 Desember 2016: 110–117

Uji Normalitas Data

dengan variable independen lain dalam satu model.
Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dengan melihat
nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. Kriteria
variabel terbebas dari multikoinieritas adalah jika nilai
VIF < 5. Berdasarkan tabel coefficients (tabel 1) nilaiVIF
menunjukkan nilai 1,076; 1,038; 1,162; 1,205 lebih kecil
dari 5 (VIF < 5). Artinya bahwa variabel terbebas dari
multikolinieritas.

Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui
sebaran data mengikuti atau mendekati distribusi normal.
Berdasarkan hasil uji normalitas, data menyebar di sekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka
dapat dikatakan model analisis data memenuhi uji asumsi
normalitas. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

b. Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu
korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan
dengan pengamatan lain pada model regresi. Pengambilan
keputusan pengujian dengan kriteria jika nilai DurbinWatson statistik terletak antara 1,727 dan 3,727 maka tidak
terdapat adanya gejala autokorelasi. Untuk mengetahui nilai
Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel Model Summary
berikut ini:
Gambar 1. .....................................................

Tabel 2. .......................................
Analisis Regresi Linier Berganda

Model Summaryb

Setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas dan normalitas
terhadap data, maka kemudian dilakukan analisis regresi
linier berganda dengan menggunakan program SPSS 17.00
for Windows. Hasil analisis adalah sebagai berikut:

Std. Error
Adjusted R
of the
Model R
R Square
Square
Estimate
.220
.163
1.39276
1
.469a
a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Produk, Lokasi
b. Dependent Variable: Minat Beli

DurbinWatson
2.389

Tabel 1. ...........................................
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std.
Beta
Error
1 (Constant) 6.653
1.239
Produk
.108
.255
.053
Harga
.414
.119
.423
Lokasi
.230
.205
.144
Promosi
-.129
.221
-.077
a. Dependent Variable: Minat Beli

t

Sig.

5.371
.426
3.486
1.122
-.586

.000
.672
.001
.267
.560

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan diperoleh
model:
Y = 6,653 + 0,108X1 + 0,414X2 + 0,230X3 – 0,129X4
Hasil analisis regresi linier berganda akan bisa dimaknai
setelah dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji
multikolinieritas dan uji autokorelasi. Untuk dapat dianalisis
lebih lanjut, model analisis regresi linier berganda harus
terbebas dari uji asumsi klasik.
Uji Asumsi Klasik
a.

Multikolinieritas
Uji Multikolineritas diperlukan untuk mengetahui ada
tidaknya variable independen yang memiliki kemiripan

Dari tabel Model Summary diatas dapat dilihat nilai
Durbin-Watson adalah sebesar 2,389. Sesuai dengan kriteria
pengujian, maka nilai DW 2,389 terletak diantara 1,727 dan
3,727, maka berarti model analisis regresi terbebas dari
autokorelasi.
Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam analisis regresi bertujuan untuk
menguji dan menganalisis apakah hipotesis yang telah ada
dapat diterima maupun ditolak. Setelah model dinyatakan
terbebas dari uji asumsi klasik, maka model dapat
dimaknai.
A. Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan tabel coefficient (tabel 1), persamaan regresi
linier berganda adalah sebagai berikut:
Y = 6,653 + 0,108X1 + 0,414X2 + 0,230X3 – 0,129X4
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
– Konstanta sebesar 6,653 artinya bahwa jika promosi
(X1), harga (X2), produk (X3), dan lokasi (X4) nilainya
0, maka minat beli (Y) adalah sebesar 6,653.
– Koefisien regresi variabel promosi (X1) sebesar 0,108
berarti bahwa jika variabel independen lain nilainya
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tetap dan promosi (X1) mengalami kenaikan satu
satuan, maka minat beli (Y) akan mengalami kenaikan
sebesar 0,108. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh
positif X1 terhadap Y.
Koefisien regresi variabel harga (X2) sebesar 0,0,414
berarti bahwa jika variabel independen lain nilainya
tetap dan harga (X2) mengalami kenaikan satu satuan,
maka minat beli (Y) akan mengalami kenaikan sebesar
0,414. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif X2
terhadap Y.
Koefisien regresi variabel produk (X1) sebesar 0,230
berarti bahwa jika variabel independen lain nilainya
tetap dan produk (X3) mengalami kenaikan satu satuan,
maka minat beli (Y) akan mengalami kenaikan sebesar
0,230. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif
X3 terhadap Y.
Koefisien regresi variabel lokasi (X4) sebesar - 0,129
berarti bahwa jika variabel independen lain nilainya
tetap dan lokasi (X4) mengalami kenaikan satu satuan,
maka minat beli (Y) akan mengalami penurunan
sebesar 0,129. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh
negatif X4 terhadap Y.

B. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabelvariabel independen secara parsial berpengaruh terhadap
variabel dependen. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam
tabel coeffisient (tabel 1) menunjukkan nilai t hitung
variabel produk (X1) 0,426 < t tabel (2,004) sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel produk tidak berpengaruh
terhadap minat beli. Nilai t hitung variabel harga (X2)
3,486 > t tabel (2,004), hal ini berarti bahwa variabel harga
berpengaruh terhadap minat beli. Nilat t hitung variabel
lokasi (X3) 1.122 < t tabel (2,004), berarti bahwa variabel
lokasi tidak berpengaruh terhadap minat beli. Dan nilai t
hitung variabel promosi (X4) – 0,077 < t tabel (2,004), yang
berarti variabel promosi juga tidak berpengaruh terhadap
minat beli.
C. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabelvariabel independen secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Besarnya F tabel dapat di lihat
dari tabel ANOVA berikut:
Tabel 3. ................................................
ANOVAb
Sum of
Mean
df
F
Squares
Square
1 Regression
30.046
4
7.511
3.872
Residual
106.687
55
1.940
Total
136.733
59
a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Produk, Lokasi
b. Dependent Variable: Minat Beli
Model

Sig.
.008a
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Berdasarkan tabel ANOVA, nilai F hitung adalah 3,872
> F tabel (2,54), hal ini menunjukkan bahwa secara simultan
variabel independen (produk, harga, lokasi, promosi)
berpengaruh terhadap minat beli.
D. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui
seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam
pengertian yang lebih jelas. Besarnya koefisien determinasi
dapat di lihat pada tabel model summary (tabel 2), di mana
R2 menunjukkan nilai sebesar 0,220. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel produk (X1), harga (X2), lokasi (X3) dan
promosi (X4) berpengaruh sebesar 22% terhadap minat beli
(Y) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh kesimpulan
hasil uji hipotesis sebagai berikut:
1.

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa produk
berpengaruh terhadap minat beli konsumen ditolak,
karena hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung <
dari t tabel. Beberapa kondisi yang dapat menjelaskan
produk tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen
antara lain:
a. Produk yang dijual di toko kelontong mempunyai
varian merk yang terbatas dibandingkan toko
modern.
b. Toko kelontong tidak menyediakan makanan
olahan seperti nugget, ice cream atau buah import
untuk dijual karena tidak tersedianya freezer untuk
makanan-makanan tersebut.
c. Tayangan televisi tentang beredarnya produkproduk palsu yang kebanyakan dijual melalui tokotoko kelontong membuat konsumen lebih memilih
belanja di toko modern karena dianggap memiliki
quality control terhadap produk yang dijual lebih
terjamin.
2. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh
terhadap minat beli konsumen diterima. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel. Beberapa
kondisi yang dapat menjelaskan harga berpengaruh
terhadap minat beli konsumen antara lain:
a. Toko kelontong memberikan kemudahan dalam hal
bertransaksi misalnya konsumen boleh menawar
barang yang dijualnya.
b. Toko kelontong memberikan kemudahan
pembayaran, konsumen boleh membayar keesokan
harinya dikarenakan biasanya yang belanja di
toko kelontong adalah orang yang sudah dikenal
(tetangga).
c. Anggapan masyarakat toko kelontong menjual
barang lebih murah, karena mereka tidak terbeban
biaya tenaga penjual, listrik yang tinggi karena
penggunaan AC dan sewa tempat karena usaha di
rumah mereka sendiri.
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3. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa lokasi berpengaruh
terhadap minat beli konsumen ditolak, karena hasil
penelitian menunjukkan nilai t hitung < dari t tabel.
Beberapa kondisi yang dapat menjelaskan produk tidak
berpengaruh terhadap minat beli konsumen antara
lain:
a. Kebanyakan toko kelontong berada di rumah-rumah
perorangan, di mana mereka tidak menyediakan
lokasi parkir secara khusus.
b. Lokasi toko kelontong yang sangat berdekatan
dengan toko modern, bahkan ada yang di depan
persis toko modern membuat toko kelontong kalah
bersaing karena toko modern memberikan tempat
yang lebih nyaman.
c. Lokasi toko modern yang selalu di pinggir jalan
raya dengan ruangan tertutup rapat, sehingga
barang-barang yang dipajang juga lebih bersih dari
debu.
4. Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa promosi
berpengaruh terhadap minat beli konsumen ditolak,
karena hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung <
dari t tabel. Beberapa kondisi yang dapat menjelaskan
produk tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen
antara lain:
a. Toko kelontong hampir tidak pernah memberikan
promosi potongan harga terhadap barang yang
dijual.
b. Toko kelontong tidak pernah mempublikasikan
promosi dalam bentuk selebaran atau banner seperti
promosi yang dilakukan oleh toko modern.
5. Besarnya pengaruh variabel produk, harga, lokasi dan
promosi terhadap minat beli konsumen hanya sebesar
22% sedangkan 78% dipengaruhi oleh variabel lain
yang mungkin tidak diteliti dalam penelitian ini. Halhal lain yang mungkin bisa berpengaruh terhadap minat
beli konsumen antara lain:
a. Prestige, banyak konsumen memandang berbelanja
di toko modern lebih keren dibanding dengan
belanja di toko kelontong.
b. Kenyamanan, toko modern mempunyai tempat
yang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan toko
kelontong. Ruangan toko modern selalu dilengkapi
dengan pendingin ruangan (AC) sehingga
konsumen nyaman berbelanja.
c. Service, pelayanan toko modern lebih baik karena
mempunyai tenaga penjual yang siap melayani
pembeli dengan ramah.

2. Harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen toko
kelontong dalam menghadapi persaingan dengan toko
modern.
3. Lokasi tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen
toko kelontong dalam menghadapi persaingan dengan
toko modern.
4. Promosi tidak berpengaruh terhadap minat beli
konsumen toko kelontong dalam menghadapi persaingan
dengan toko modern.
5. Produk, harga, lokasi dan promosi secara bersamasama berpengaruh terhadap minat beli konsumen toko
kelontong dalam menghadapi persaingan dengan toko
modern.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini dapat
diajukan saran-saran sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah harus mengkaji lebih dalam terhadap
pemberian ijin pendirian toko modern dengan mengacu
pada PP. No. 112 Tahun 2007.
2. Pemerintah daerah harus mengatur tata letak pendirian
toko modern agar tidak merugikan toko kelontong yang
sudah ada.
3. Toko kelontong agar lebih teliti lagi dalam menjual
barang dagangannya agar tidak dimasuki peredaran
barang palsu atau barang yang sudah kedaluwarsa,
sehingga konsumen merasa aman membeli barangbarang di toko kelontong.
4. Toko kelontong bisa menjaga barang dagangan yang
dipajang agar tetap bersih dari debu, sehingga konsumen
tidak merasa risih untuk belanja di toko kelontong.
5. Toko kelontong bisa memberikan pelayanan yang lebih
baik, ramah dan cepat kepada pembeli agar pembeli
merasa puas dengan berbelanja di toko kelontong.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Berdasarkan tujuan dari penelitian dan hasil analisis,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Produk tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen
toko kelontong dalam menghadapi persaingan dengan
toko modern.

8.
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ਁਂਓਔਁ
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh beberapa variabel ekonomi yang meliputi ukuran pasar yang diproxy
dengan Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ekspor terhadap Investasi Asing Langsung di kawasan negara-negara anggota
ASEAN-9. Alat analisis yang dipakai adalah Regresi Berganda Kuadrat Terkecil (Ordinary Least Square) dan Data Panel. Di dalam Data
Panel akan dicari persamaan dalam Effek Tetap (Fixed Effect) dan Effek Random (Random Effect). Hasil analisis adalah: Berdasarkan
analisis metode OLS disimpulkan bahwa variabel ukuran pasar (market size) yang diproxy dengan Pendapatan Perkapita (GDPP),
Pertumbuhan Ekonomi (EG), dan Ekspor (EG) berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing Langsung. Berdasarkan analisis Panel
Data dengan Metode Fixed Effect disimpulkan bahwa variabel ukuran pasar (market size) yang diproxy dengan Pendapatan Perkapita
(GDP), Pertumbuhan Ekonomi (EG), dan Ekspor (EG) berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing Langsung. Berdasarkan analisis
Panel Data dengan metode Random Effect disimpulkan bahwa variabel ukuran pasar (market size) yang diproxy dengan Pendapatan
Perkapita (GDP), Pertumbuhan Ekonomi (EG), dan Ekspor (EG) berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing Langsung.
Kata kunci: Investasi Asing Langsung, Fixed Effect, Random Effect

ਁਂਓਔਁਃਔ
The main objective of this study was to examine the influence of some economic variables that include market size proxied with
income per capita, economic growth, and exports to the Foreign Direct Investment in the member countries of ASEAN-9. The analytical
tool used is the Least Squares Regression (Ordinary Least Square) and Panel Data. In the Data Panel will look for similarities in effect
is Fixed (Fixed Effect) and the effect is Random (Random Effect). The results of the analysis are: Based on the analysis of OLS concluded
that the variable size of the market (market size) were proxied with Per Capita Income (GDPP), Economic Growth (EG), and exports
(EG) significantly affects the Direct Foreign Investment. Based on the analysis of Panel Data with Fixed Effect Method concluded that
the variable size of the market (market size) were represented with per capita income (GDP), Economic Growth (EG), and exports (EG)
significantly affects the Direct Foreign Investment. Based on the analysis of Panel Data with Random Effect method concluded that
the variable size of the market (market size) were proxied with per capita income (GDP), Economic Growth (EG), and exports (EG)
significantly affects the Direct Foreign Investment.
Key words: Foreign Direct Investment, Fixed Effect, Random Effect

PENDAHULUAN
Secara global investasi asing langsung mengalami
penurunan sebesar 16% pada tahun 2014 dibandingkan
tahun 2013, semula $1,47 triliun menjadi $1,23 triliun.
Kondisi ini karena keadaan ekonomi global yang kurang
menggembirakan dan adanya ketidakpastian kebijakan
untuk para investor di samping juga karena adanya
perubahan geopolitik di beberapa kawasan. Namun keadaan
ini berlawanan dengan adanya pertumbuhan GDP, trade,
Gross Fix Capital Formation (GFCF) dan employment
(UNCTAD, 2015:1, lihat Tabel 1).
Peramalan UNCTAD untuk investasi asing langsung
pada tahun 2015 sebesar $ 1,4 triliun; pada tahun 2016
sebesar $ 1,5; dan tahun 2017 sebesar $ 1,7 triliun. Kondisi
ini harus ditunjang oleh fundamental makroekonomi

yang bagus dan keuntungan yang meningkat dari MNEs.
Namun ada beberapa hal yang menghambat seperti adanya
ketidakpastian di beberapa kawasan (UNCTAD, 2015:1).
Negara-negara anggota ASEAN merupakan negara yang
relatif stabil bila dibandingkan dengan negara-negara
kawasan lainnya. Karena kestabilan inilah kawasan ini
menarik bagi investor asing untuk melakukan investasi,
selain itu sumber daya alam yang melimpah. Sebelum tahun
2000 negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia pernah
mengalami krisis ekonomi yang hebat dan mulai tahun 2000
keadaannya telah normal kembali. Iklim investasi juga telah
bergairah kembali.
Investasi asing penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi suatu negara bersama dengan
sumber dana dalam negeri yang lainnya. Sumber dana dalam
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Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan GDP global, GFCF, Perdagangan, Pekerja, dan FDI Tahun 2008–2016

negeri di kebanyakan nenara sedang berkembang kecil bila
dibandingkan dengan kebutuhan untuk investasi sehingga
dana dari luar negeri berfungsi untuk mempersempit
adanya celah tabungan dengan investasi (saving-inestment
gap). Secara teori, negara yang investasinya besar akan
tumbuh lebih cepat bila dibandingkan dengan negara lain
yang investasinya kecil. Berdasarkan teori Harrod Domar,
investasi asing bersama-sama dengan investasi dalam negeri
akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Di sisi lain, investasi asing langsung membutuhkan syaratsyarat yang harus ada sehingga setiap negara berusaha
semaksimal mungkin untuk menggaet investor asing. Setiap
negara anggota ASEAN-9 berusaha semaksimal mungkin
untuk memenuhi prasyarat dari investasi asing antara lain:
situasi politik yang stabil, pembenahan infrastruktur, dan
adanya kepastian kebijakan investasi.
Investor asing umumnya berasal dari negara-negara
maju (developed countries) yang telah memiliki tingkat
pendapatan yang tinggi seperti Eropa, Canada, dan Amerika
namun ada juga investor yang berasal dari kawasan
sekitarnya misalnya dari China, Jepang, ataupun Timur
Tengah. Keberadaan banyak perusahaan asing (multinational
enterprises = MNEs) membuktikan hal tersebut. Again,
Brainard’s (1997) dengan random effect dalam Nyarko, et
al (2011) menemukan cost to export market, the host country
tariffs, market size, trade openess, measures of plant scale
economies and political stability berpengaruh signifikan
terhadap investasi asing langsung US FDI di negara-negara
sedang berkembang. Ukuran pasar (market size) yang
diproxy dengan Pendapatan perkapita telah meningkat,
pertumbuhan yang tinggi serta ekspor yang meningkat
akan semakin menarik para investor luar negeri untuk
menanamkan modalnya di negara-negara ASEAN-9.
Peneliti ingin menguji pengaruh ukuran pasar (market
size) yang diproxy Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan
Ekonomi, dan Ekspor terhadap Investasi Asing Langsung.
Setelah Pendahuluan, berikutnya adalah 2. Studi
Pustaka, yang berisi teori serta penelitian sebelumnya; 3.
Metodologi Penelitian, yang berisi data dan sumber data,
variabel penelitian, dan alat analisis; 4. Hasil Analisis dan

Pembahasan; dan 5. Simpulan.

Teori Pertumbuhan Harrod – Domar
Teori HD ini mengulas tentang peranan dana dari luar
negeri (berupa utang luar negeri, investasi asing langsung,
dan investasi asing tak langsung) dalam rangka mengurangi
adanya saving-investment gap antara kebutuhan investasi
dengan ketersediaan dana di dalam negeri.
Menurut Lee, et al (1986:60) teori pertumbuhan dari
Harrod – Domar jika dibuat ke dalam model sebagai
berikut:
DYt = 1/V.DKt = 1/V. D It

(1)

Dan dua persamaan identitas:
It – S t = Mt - Xt

(2)

Ft

(3)

= Mt – Xt

Di mana:
DY = perubahan output
DK = DI = perubahan kapital atau investasi
S
= total tabungan
M = total impor
X = ekspor
F
= arus modal asing masuk
t
= periode waktu
v
= incremental capital output ratio (ICOR)
masukkan persamaan (2) dan (3) ke persamaan (1) dan akan
mendapatkan:
Persamaan (4) menunjukkan bahwa v adalah independen
dari S/Y dan F/Y, keduanya adalah tabungan domestik dan
sumber dana luar negeri yang memberi dampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Eiteman dan Stonehil (1989) dalam Anoraga (1995:60)
motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga,
yaitu:1) motif strategis; 2) motif perilaku; dan 2) motif
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DYt
F ⎫
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⎪
= I/V ⎨ t + t ⎬
Yt
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⎩

(4)

ekonomi. Dalam motif strategis dibedakan dalam: a.
Mencari pasar, b. Mencari bahan baku, c. Mencari efisiensi
produksi, d. Mencari pengetahuan, e. Mencari keamanan
politik. Sedangkan motif perilaku merupakan rangsangan
lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi
didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau
kelompok. Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari
keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan
jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.
Dunning (1993) dalam Demirhan dan Masca (2008)
menjelaskan tiga jenis utama FDI berdasarkan motif di
balik investasi perusahaan: pertama disebut market-seeking
FDI yang artinya hasil produknya nanti untuk pasar lokal
(negara tempat FDI) atau regional. Hal ini juga disebut FDI
horisontal, seperti melibatkan replikasi fasilitas produksi di
negara tuan rumah. Tarif-jumping atau export-substitution
FDI adalah varian dari jenis FDI. Karena alasan horisontal
FDI adalah untuk lebih melayani pasar lokal dengan produksi
lokal, ukuran pasar dan pertumbuhan pasar ekonomi tuan
rumah (negara tempat FDI) memainkan peran penting.
Hambatan untuk mengakses lokal pasar, seperti tarif dan
biaya transportasi, juga mendorong FDI jenis ini. Jenis
kedua adalah resource-seeking FDI yang artinya ketika
perusahaan investasi di negara tempat FDI adalah untuk
mendapatkan sumber daya seperti sumber daya alam, bahan
baku, atau biaya rendah tenaga kerja. Terutama di sektor
manufaktur, ketika perusahaan multinasional langsung
berinvestasi untuk ekspor, pertimbangan faktor biaya
menjadi penting. Berbeda dengan horisontal FDI, vertikal
atau FDI berorientasi ekspor produksi untuk negara tuan
rumah. Ketersediaan tenaga kerja murah adalah faktor
utama untuk FDI yang berorientasi ekspor. Tentu, FDI di
sektor sumber daya, seperti minyak dan gas alam, tertarik
untuk negara-negara dengan sumber daya alam yang
berlimpah. Jenis ketiga disebut efficiency-seeking FDI,
artinya adalah perusahaan dapat memperoleh keuntungan
dari efisiensi sehingga dia akan menguasai economic of
scope dan economic of scale.
World Investment Report, UNCTAD (1998) dalam
Demirhan dan Masca (2008) telah menganalisis penentu
FDI ke dalam negara penerima FDI dapat diklasifikasikan
ke dalam tiga kelompok yaitu: faktor politik, fasilitasi bisnis
dan faktor ekonomi.
Penelitian sebelumnya
1.

Tsikata, et al (2000) menemukan bahwa pengaruh
market potential tidak signifikan secara statistik
terhadap investasi asing langsung, sedangkan export

orientation berpengaruh signifikan secara statistik
karena adanya dominasi ekspor mineral.
2. Dar, et al (2004) memakai two-way causality dalam
Nyarko, et al (2011) menemukan ada hubungan antara
economic growth, exchange rate and level of interest
rate, unemployment, dan political stability sebagai
determinan aliran FDI untuk Pakistan selama 19702002.
3. Udomkerdmongkol, et al (2006) memakai estimasi
fixed effect menemukan tidak ada pengaruh signifikan
pertumbuhan ekonomi dan ekspor terhadap FDI.
Nyarko, et al (2011) menemukan variabel ukuran pasar
(market size) tidak berpengaruh signifikan terhadap
aliran FDI di Ghana, sedangkan exchange rate regimes
berpengaruh signifikan.
4. Pham dan Nguyen (2013) menemukan ekspor
berpengaruh signifikan terhadap FDI di Vietnam dengan
memakai data 1990-2007. Hal ini karena: pertama, real
depresiasi DONG Vietnam telah menaikkan FDI dan
ekspor dari Vietnam; kedua, FDI masuk ke Vietnam
berhubungan dengan kenaikan ekspor dari Vietnam
ke negara asal FDI. Berikutnya, ekspor Vietnam ke
negara spesifik tidak hanya menaikkan FDI dari negaranegara yang bersangkutan namun juga negara-negara
sekitarnya; ketiga, pertumbuhan ekspor Vietnam juga
menunjukkan peran untuk menarik FDI ke Vietnam.

Data dan Sumber Data
Data yang dipakai adalah data sekunder bersifat
tahunan (annually) dengan data yang diamati tahun 20002013 dengan sembilan negara anggota ASEAN meliputi:
Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura,
Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, dan Vietnam. Negara
Myanmar tidak ikut dalam pengamatan karena data tidak
tersedia. Sumber data adalah WWW.DATAWORLDBANK.
ORG; WWW.UNCTAD.ORG/World Investment Report
2015, Reforming International Investment Governance,
United Nation; WWW.ASEAN.ORG/Foreign Direct
Investment Statistics Data Base; dan WWW.ASIAN
DEVELOPMENT BANK.ORG/Key Indicators for Asia and
the Pacific Countries pada pelbagai tahun penerbitan.
Variabel Penelitian
Variabel terikatnya adalah Investasi asing Langsung
(FDI) (juta US$). Variabel bebasnya meliputi: ukuran pasar
(market size) yang diproxy dengan pendapatan perkapita
(GDPP) dalam US$; pertumbuhan ekonomi (EG) dalam %;
ekspor (EX) dalam juta US$. Ukuran pasar (market size) yang
diproxy dengan pendapatan perkapita (GDPP) didasarkan
penelitian dari Tsikata, et al (2000); Again, Brainard’s
(1997) dalam Nyarko, et al (2011): Pham dan Nguyen (2013).
Pertumbuhan ekonomi (EG) didasarkan penelitian dari Dar,
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et al (2004) dalam Nyarko, et al (2011); Pham dan Nguyen
(2013); Culem (1988); Udomkerdmongkol, et al (2006).
Ekspor (EX) didasarkan penelitian dari Chakrabarti (2001).
Di dalam penelitian Chakrabarti (2001) variabelnya adalah
Openess (penjumlahan ekspor dengan impor) namun dalam
penelitian ini hanya ekspor saja; Tsikata, et al (2000); Again,
Brainard’s (1997) dalam Nyarko, et al (2011); Pham dan
Nguyen (2013); Udomkerdmongkol, et al (2006).
Alat Analisis
Investasi Asing Langsung (FDI) merupakan fungsi dari
Ukuran Pasar (market size) yang diproxy dengan pendapatan
perkapita (GDPP) sehinga persamaannya:
FDI= f(GDPP)

(6)

Selain pendapatan perkapita (GDPP) ada variabel kontrol
lain yang memengaruhi investasi Asing Langsung yaitu
Pertumbuhan ekonomi (EG) dan Ekspor (EX).
Alat analisis yang dipakai adalah Regresi Berganda
Kuadrat Terkecil (OLS) dalam bentuk
FDIit = β0 + β1 GDPPit + β2 EGit + β3 EXit + εit

(7)

Di mana: εit = ui + v t + wit adalah tingkat error; FDI
adalah Investasi Asing Langsung; GDPP adalah pendapatan
perkapita yang merupakan proxy dari ukuran pasar; EG
adalah pertumbuhan ekonomi; EX adalah ekspor; β0 adalah
konstanta; β1, β2, β3 adalah koefisien regresi. Selain dengan
OLS dikerjakan juga memakai Data Panel. Analisis Data
Panel memakai Efek Tetap (Fixed Effect) dan Efek Random
(Random Effect). Jumlah Observasi dalam penelitian
sebanyak 126 dengan rincian: 9 observasi dan waktu
sebanyak 14.

Negara yang memiliki GFCF lebih besar maka negara
tersebut memiliki kemampuan untuk investasi yang lebih
banyak sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya akan
lebih tinggi dibandingkan dengan yang GFCF lebih kecil.
Berikut data tentang GFCF negara ASEAN-9.
Dari Tabel 2 kita ketahui bahwa rata-rata empat terbesar
berturut-turut adalah Vietnam (33%), Indonesia (28%),
Thailand (26%), dan Singapura (26%); sedangkan yang
paling kecil adalah Brunei (14%). Standar deviasi yang
paling besar adalah Laos (6,62%). Negara Laos GFCF sangat
berfluktuatif dari waktu ke waktu. Standar deviasi yang
paling kecil adalah Cambodia (1,56%). Negara Cambodia
paling stabil. Investasi Asing Langsung yang diterima oleh
negara-negara ASEAN baik secara intra ASEAN ataupun
extra ASEAN tahun 2012 dan 2013 bisa dilihat pada tabel
di atas.
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Tabel 2. Gross Fix Capital Formation sebagai Persentase
terhadap PDB pada ASEAN-9 Tahun 2000–2013
TAHUN
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

IND
22
23
21
26
24
25

MAL
27
24
25
23
23
22

THA
23
24
24
25
27
31

PHI
18
22
24
23
22
22

SIN
35
28
25
18
23
21

BRU
13
14
21
15
13
11

CAM
17
20
20
17
19
18

LAO
14
14
18
18
24
23

VIE
27
29
31
33
33
34

25
25
28
31
33
33
35
34

23
23
21
18
23
23
26
26

28
26
29
21
26
27
30
29

18
17
19
17
21
20
18
20

22
23
30
28
28
27
30
29

10
13
14
18
16
13
14
15

21
21
19
21
17
17
18
19

27
34
32
30
24
26
32
29

35
40
36
37
36
30
27
27

23
2,27

26
2,85

20
26
14
2,30 4,46 2,76

19
1,56

25
6,62

33
4,13

MEAN = 28
STDEV = 4,78

Sumber: www.dataworldbank.org, data diolah peneliti
Keterangan: IND = Indonesia; MAL = Malaysia; THA = Thailand;
PHI = Philipina; SIN = Singapura; BRU = Brunei; CAM = Cambodia;
LAO = Laos; VIE = Vietnam

CLMV adalah Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam
Dari Tabel 3 kita ketahui bahwa untuk intra-ASEAN
tahun 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan
tahun 2012 di mana sebelumnya sebesar 20.548,8 juta
US$ menjadi 19.399,6 juta US$; sedangkan extra-ASEAN
tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 mengalami kenaikan
semula 94.904,0 juta US$ menjadi 98.287,5 juta US$. Secara
total tahun 2013 lebih tinggi daripada tahun 2012, semula
115.452,8 juta US$ menjadi 117.687,0 juta US$. Negaranegara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Philipina, Singapura, dan Thailand) mendapatkan porsi yang
lebih besar karena memang kekuatan ekonominya jauh lebih
besar bila dibandingkan dengan CLMV (Cambodia, Laos,
Myanmar, dan Vietnam). Top ten negara/kawasan yang
melakukan investasi asing langsung di ASEAN tahun 20122013 bisa dilihat pada tabel berikut:
Dari Tabel 4 kita ketahui bahwa: tahun 2012 investor
terbanyak adalah Japan sebesar 21.206,1 juta US$, diikuti
kawasan ASEAN sendiri sebesar 20.548,8 juta US$; yang
terkecil adalah Canada sebesar 1.048,0 juta US$. Total top
ten sumber investasi sebesar 82.573,6 juta US$; sedangkan
dari negara-negara lainnya sebesar 32.879,3 juta US$.
Todal FDI ke ASEAN sebesar 115.452,8 juta US$. Tahun
2013 investor terbesar dari kawasan Uni Eropa yaitu
sebesar 22.255,7 juta US$ naik tiga kali lipat dari tahun
sebelumnya, diikuti Japan 21.766,0 juta US$; yang terkecil
adalah Canada dengan hanya 1.030,3 juta US$. Total top ten
sumber investasi sebesar 89.865,1 juta US$, sedangkan dari
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Tabel 3. Investasi Asing Langsung, intra dan extra ASEAN Tahun 2012-2013 (dalam Juta US$)
Negara
Brunei Darussalam

Intra-ASEAN

2012
Extra-ASEAN

Total net inflow

833,3

864,8

31,5

Intra-ASEAN

2013
Extra-ASEAN

Total net inflow

783,5

725,5

-58,0

Cambodia

523,0

1.034,1

1.557,1

298,8

976,1

1.274,9

Indonesia

7.587,9

11.550,0

19.137,9

8.721,1

9.722,7

18.443,8

Lao PDR

73,6

220,7

294,4

104,6

322,1

426,7

Malaysia

2.813,9

6.586,1

9.400,0

2.187,5

10.109,9

12.297,4

Myanmar

151,2

1.203,0

1.354,2

1.186,8

1.434,1

2.620,9

Philippines

145,2

2.651,8

2.797,0

(41,7)

3.901,5

3.859,8

Singapore

8.302,0

52.678,3

60.980,3

3.665,0

52.473,3

56.138,3

Thailand

-342,0

11.041,2

10.699,2

1.256,8

11.743,0

12.999,8

Viet Nam

1.262,5

7.105,5

8.368,0

2.078,6

6.821,4

8.900,0

Total

20.548,8

94.904,0

115.452,8

19.399,6

98.287,5

117.687,0

ASEAN 61/

18.538,4

85.340,7

103.879,1

15.730,7

88.733,8

104.464,5

2.010,4

9.563,3

11.573,7

3.668,9

9.553,6

13.222,5

CLMV1/

Sumber: ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database, 28 Mei 2015
Keterangan: ASEAN 61 adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand

Tabel 4. Sepuluh Besar Negara/Kawasan yang Investasi
Asing Langsung di ASEAN Tahun 2012–2013
(Juta US$)
Negara/Kawasan

Nilai

FDI
140,000
120,000
100,000

2012

2013

6.542,3

22.255,7

ASEAN

20.548,8

19.399,6

Japan

21.206,1

21.766,0

USA

14.395,7

4.913,3

5.480,1

5.230,2

20,000

China

5.718,1

6.778,5

0

Australia

3.219,2

3.489,2

Republic of Korea

1.577,0

3.652,4

Taiwan, Province of China

2.838,2

1.349,9

1.048,0
82.573,6
32.879,3

1.030,3
89.865,1
27.821,9

European Union (EU)

Hong Kong

Canada
Total top ten sources
Others1/

Total FDI inflow to ASEAN
115.452,8
117.687,0
Sumber: ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database, 28 Mei
2015
Keterangan: 1/ Bersumber dari negara-negara lain

negara-negara lainnya sebesar 27.821,9 juta US$. Total FDI
ke ASEAN sebesar 117.687,0 juta US$.
Investasi Asing Langsung di negara-negara ASEAN-9
bisa dilihat pada gambar 1.
Kita lihat pada Gambar 1 bahwa trend investasi asing
langsung di ASEAN-9 mengalami penurunan tahun 20082009 karena adanya pelbagai krisis ekonomi yang menimpa
kawasan Amerika dan Eropa, kemudian mengalami lonjakan
tahun 2010, landai pada tahun 2011. Tahun 2012-2013 trend
meningkat pesat.
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Gambar 1. Trend Investasi Asing Langsung Negara-negara
ASEAN-9 Tahun 2000-2013 (dalam juta US$).
Sumber: www.dataworldbank.org, data diolah penulis

Hasil analisis data tentang pengaruh ukuran pasar yang
diproxy dengan pendapatan perkapita (GDPP), pertumbuhan
ekonomi (EG), dan ekspor (EX) terhadap FDI bisa dilihat
pada tabel 6.
Memakai analisis OLS diketahui bahwa:
Ukuran pasar yang diproxy dengan Pendapatan perkapita
(GDPP) berpengaruh signifikan secara statistik pada taraf
α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,3156 dan nilai t-hitung =
8,3670. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Tsikata,
et al (2000) dan Nyarko, et al (2011). Pertumbuhan ekonomi
(EG) berpengaruh signifikan secara statistik pada taraf
α = 0,01, dengan koefisien regresi 1019,728 dengan nilai
hitung = 6,7485. Temuan ini mendukung penelitian Dar,
et al (2004). Temuan ini bertentangan dengan penelitian
Udomkerdmongkol, et al (2006). Ekspor (EX) berpengaruh
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Tabel 6. Estimasi Persamaan dengan Variabel Terikat
FDI
Variabel
OLS
P e n d a p a t a n 0,3156
perkapita, GDPP
(8,3670)*

Fixed-Effect
0,1040
(2,9144)*

Random-Effect
0,3218
(5,4261)*

P e r t u m b u h a n 1019,7280
ekonomi, EG
(6,7485)*

197,3344
(3,7474)*

798,9266
(5,1499)*

Ekspor, EX

0,0788
(15,3368)*

0,0761
(16,6231)*

0,0628
(11,2813)*

Konstanta, C

-8647,689
(-8,4209)*

-2083,2270
(-3,8494)*

-7874,453
(-6,1465)*

R2
F
Hausman test

0,8372
209,1895

0,8535
60,3786

0,7473
120,2326
Chi-sq(3) =
5,827(0,1203)
126

Jumlah observasi
126
126
Keterangan:
angka dalam kurung adalah nilai t-hitung. * adalah signifikan pada
α = 0,01;
** adalah siginifikan pada α = 0,05; *** adalah signifikan pada α =
0,10.

signifikan secara statistik pada taraf α = 0,01, dengan
koefisien regresi 0,0788 dengan nilai t-hitung = 15,3368.
Temuan ini mendukung penelitian Tsikata, et al (2000);
Pham dan Nguyen (2013). Temuan ini bertentangan dengan
penelitian Udomkerdmongkol, et al (2006).
Memakai analisis Data Panel Fixed Effect diketahui
bahwa:
Ukuran pasar yang diproxy dengan Pendapatan perkapita
(GDPP) berpengaruh signifikan secara statistik pada taraf α
= 0,01, dengan koefisien regresi 0,1040 dan nilai t-hitung =
2,9144. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Tsikata,
et al (2000) dan Nyarko, et al (2011).
Pertumbuhan ekonomi (EG) berpengaruh signifikan
secara statistik pada taraf α = 0,01, dengan koefisien
regresi 197,3344 dengan nilai hitung = 3,7474. Temuan
ini mendukung penelitian Dar, et al (2004). Temuan ini
bertentangan dengan penelitian Udomkerdmongkol, et al
(2006).
Ekspor (EX) berpengaruh signifikan secara statistik
pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,0761 dengan
nilai t-hitung = 16,6231. Temuan ini mendukung penelitian
Tsikata, et al (2000); Pham dan Nguyen (2013). Temuan ini
bertentangan dengan penelitian Udomkerdmongkol, et al
(2006).
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Memakai analisis Data Panel Random Effect diketahui
bahwa:
Ukuran pasar yang diproxy dengan Pendapatan perkapita
(GDPP) berpengaruh signifikan secara statistik pada taraf
α= 0,01, dengan koefisien regresi 0,3218 dan nilai t-hitung=
5,4261. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Tsikata,
et al (2000) dan Nyarko, et al (2011).
Pertumbuhan ekonomi (EG) berpengaruh signifikan
secara statistik pada taraf α= 0,01, dengan koefisien
regresi 798,9266 dengan nilai hitung= 5,1499. Temuan
ini mendukung penelitian Dar, et al (2004). Temuan ini
bertentangan dengan penelitian Udomkerdmongkol, et al
(2006).
Ekspor (EX) berpengaruh signifikan secara statistik
pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,0828 dengan
nilai t-hitung = 11,2813. Temuan ini mendukung penelitian
Tsikata, et al (2000); Pham dan Nguyen (2013). Temuan ini
bertentangan dengan penelitian Udomkerdmongkol, et al
(2006).

Memakai analisis OLS diketahui bahwa:
Ukuran pasar yang diproxy dengan Pendapatan perkapita
(GDPP) berpengaruh signifikan secara statistik pada
taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,3156 dan nilai
t-hitung = 8,3670.
Pertumbuhan ekonomi (EG) berpengaruh signifikan
secara statistik pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi
1019,728 dengan nilai hitung = 6,7485.
Ekspor (EX) berpengaruh signifikan secara statistik
pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,0788 dengan
nilai t-hitung = 15,3368.
Memakai analisis Data Panel Fixed Effect diketahui
bahwa:
Ukuran pasar yang diproxy dengan Pendapatan
perkapita (GDPP) berpengaruh signifikan secara statistik
pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,1040 dan nilai
t-hitung = 2,9144.
Pertumbuhan ekonomi (EG) berpengaruh signifikan
secara statistik pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi
197,3344 dengan nilai hitung = 3,7474.
Ekspor (EX) berpengaruh signifikan secara statistik
pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,0761 dengan
nilai t-hitung = 16,6231.
Memakai analisis Data Panel Random Effect diketahui
bahwa:
Ukuran pasar yang diproxy dengan Pendapatan
perkapita (GDPP) berpengaruh signifikan secara statistik
pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,3218 dan nilai
t-hitung = 5,4261.
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Pertumbuhan ekonomi (EG) berpengaruh signifikan
secara statistik pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi
798,9266 dengan nilai hitung = 5,1499.
Ekspor (EX) berpengaruh signifikan secara statistik
pada taraf α = 0,01, dengan koefisien regresi 0,0828 dengan
nilai t-hitung = 11,2813.
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Strategi Pengembangan Produksi untuk Meningkatkan Kualitas
Produk Usaha Kue Tart Caenis di Kabupaten Jember
(Strategy of Production Development for Improving Quality Product of Caenis Cake
in Jember District)
Nursyamsida Tohari, Nike Norma Epriliyana, Suwarso
Dosen Tetap Akademi Akuntansi PGRI Jember
email: nike050485@gmail.com HP. 08113502086

ਁਂਓਔਁ
Artikel ini bertujuan untuk memaparkan strategi pengembangan produksi untuk meningkatkan kualitas produk usaha kue tart
caenis di Kabupaten Jember. Program pertama meliputi diversifikasi peralatan modern untuk proses produksi. Program ini meliputi
penganekaragaman peralatan pencetakan kue, penggantian peralatan produksi secara manual dengan tenaga mesin atau listrik, dan
mengganti tungku dengan kompor gas. Program kedua adalah diversifikasi bentuk kue. Program ini terdiri dari penganekaragaman
bentuk kue tart mulai dari kue tart mini hingga kue tart besar. Program ketiga adalah penggunaan etalase kaca untuk menjual kue agar
kue tart caenis lebih higienis. Hasil dari strategi pengembangan produk usaha kue tart caenis menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan
kualitas melalui perubahan bentuk kue dari sederhana menjadi beraneka macam yang memiliki nilai jual yang tinggi.
Kata kunci: Pengembangan Produksi, Kualitas Produksi

ਁਂਓਔਁਃਔ
This article aims to examine strategy of production development for improving quality product of caenis cake in Jember District.
The first program is diversification of modern equipment for the production process. The program includes the diversification of cake
printing equipment, replacement of production equipment manually by mechanical power or electricity and replace furnace with a gas
stove. The second program is diversification of form shape cake. This program includes increase shape cake from mini cake to large
cake. The third program is application of glass display case to sell cakes more hygienic. The results shows that strategy program could
increased quality through changes in the form of a simple cake into a wide variety of which have a high selling price.
Key words: production development; quality product

Indonesia terkenal dengan sebutan negara gemah ripah
loh jinawi, terbukti banyaknya tanaman yang mudah tumbuh
di tanah air ini. Salah satu tanaman yang mudah tumbuh dan
banyak dijumpai adalah tanaman singkong atau ketela pohon.
Hasil panen singkong biasanya dimanfaatkan masyarakat
untuk membuat macam-macam olahan makanan, salah
satunya tape. Kabupaten Jember merupakan salah satu
penghasil tape terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data
primer tahun 2013, Kabupaten Jember menghasilkan tape 2
hingga 3 ton/hari. Namun sayang di Kabupaten Jember, tape
hanya dijual serta diolah sebagai bahan tambahan minuman
dawet, tape goreng dan pembuatan suwar suwir. Penelitian
Anita Nurani (2012) mengemukakan bahwa tape memiliki
banyak khasiat antara lain: obat alternatif untuk mengobati
wasir, mencegah anemia, memperlancar sistem pencernaan
dan mengusir jerawat dan bisul.
Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
merupakan salah satu desa yang banyak menjual tape.
Kelompok Usaha Aneka Olahan Tape di Desa Ampel
Kecamatan Wuluhan merupakan kelompok usaha yang

bergerak di bidang usaha rumahan berupa kue dan minuman
berbahan dasar tape. Meski demikian, Kelompok Usaha
Aneka Olahan Tape belum dapat mengoptimalkan manfaat
tape karena hanya memanfaatkan tape untuk dijual serta
diolah sebagai bahan tambahan minuman dawet serta
tape goreng. Sementara itu, di Desa Ampel juga terdapat
Kelompok Usaha Kue Tart dengan produk utama membuat
kue tart. Akan tetapi kue tart yang dibuat, tidak mampu
menembus pangsa pasar menengah keatas dikarenakan
kualitasnya yang sangat rendah. Beberapa permasalahan
yang dihadapi mitra antara lain sumber daya manusia yang
belum bisa memaksimalkan pengolahan tape; kurangnya
pengetahuan masyarakat untuk membuat kue yang
berkualitas; peralatan yang digunakan memproduksi kue
sangat sederhana; serta pengemasan kue kurang menarik
sehingga tidak mempunyai nilai jual yang tinggi.
Melalui program Iptek Bagi Masyarakat, Tim Pengabdian
Masyarakat Akademi Akuntansi PGRI Jember berupaya
untuk menggabungkan kedua kelompok usaha ini dengan
tujuan mengoptimalkan manfaat tape yang ada di Desa
Ampel sebagai bahan dasar kue tart serta menyukseskan
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program diversifikasi pangan. Penggabungan dua kelompok
usaha ini merupakan salah satu wujud dari kelanjutan
Program Kreativitas Mahasiswa Kewirusahaan (PKMK)
Tahun 2012 di mana mahasiswa Akademi Akuntansi PGRI
Jember memiliki usaha kue tart caenis (cantik, enak dan
ekonomis) berbahan dasar tape. Strategi pengembangan kue
Tart Caenis diharapkan memberikan peluang usaha yang
cukup menjanjikan bagi masyarakat Desa Ampel. Dengan
ketersediaan tape yang melimpah dan harganya yang murah
usaha kue tart berbahan dasar tape dapat mendatangkan
profit yang besar. Harga jual kue tart berbahan dasar tape
juga lebih murah dibanding harga kue biasanya, karena
bahan dasar yang murah dan mudah didapat.
Pangsa pasar usaha kue tart di Kabupaten Jember
cukup tinggi. Hal ini disebabkan, hampir tiap hari ada
acara ulang tahun dan pesta pernikahan yang selalu identik
dengan keberadaan kue tart yang sudah membudaya di
kalangan masyarakat. Jika kue tart berbahan dasar tape ini
bisa diterima di masyarakat dan terus berkembang, dapat
dipastikan kue tart berbahan dasar tape akan menjadi salah
satu komoditas kebanggaan wong Jember. Berdasarkan latar
belakang tersebut, bagaimanakah strategi pengembangan
produksi untuk meningkatkan kualitas produk usaha kue
tart caenis di Kabupaten Jember?

dihasilkan mempunyai kualitas yang mampu bersaing
dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian kualitas.

Pengembangan Produksi
Produksi adalah proses koordinasi sebagai faktor
produksi atau sumber daya untuk mentransformasi bahan
menjadi produk (barang) atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan konsumen (Manullang, 2013:169). Bagi suatu
perusahaan, penambahan kegunaan suatu produk melalui
proses produksi mempunyai satu tujuan yakni maximizing
profit (memaksimumkan keuntungan). Arti produksi
dewasa ini semakin meluas, secara historis istilah produksi
mengacu pada perusahaan yang terlibat dalam produksi
barang. Namun konsep produksi barang semakin meluas
pada produksi jasa.
Persaingan global mengubah proses produksi menjadi
aktivitas bisnis yang cepat dan rumit (Griffin dan Ebbert,
2007:4). Agar dapat bertahan dalam bisnis, sebuah
perusahaan perlu melakukan pengembangan produk.
Terdapat empat tipe dasar dalam pengembangan produk
yaitu:
a.
b.
c.
d.

Modifikasi produk
Menciptakan produk di luar produk yang sudah ada
Menciptakan produk komplementer
Menciptakan inovasi produk

Kegiatan dalam perusahaan dapat dilakukan seoptimal
mungkin untuk mengelola sumber daya dalam mengubah
input menjadi output yang memiliki nilai tambah untuk
mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Agar output yang

Manajemen Kualitas Produk
Produk yang paling baik dan paling kuat di dunia tidak
dianggap ideal jika tidak dapat memuaskan kebutuhan,
keinginan, dan harapan pelanggan. Selanjutnya, perusahaan
semakin menyadari dan mengakui bahwa organisasi secara
keseluruhan harus memperhatikan kualitas produk. Dewasa
ini, kualitas produk lebih mengarah pada tingkat kesesuaian
produk dengan harapan pelanggan. Kualitas adalah totalitas
bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tampak
jelas maupun tersembunyi (Johnson dan Winchel, 2001:92).
Oleh karena itu, manajemen kualitas produk perlu dilakukan.
Manajemen kualitas produk merupakan gabungan dari mutu
yang tercermin dalam sifat dan karakteristik produk yang
terdiri dari aspek pemasaran, aspek proses produksi dan
pemeliharaan sehingga produk dapat memberikan kepuasan
pelanggan. Pada dasarnya, ada dua jenis kualitas yang
diakui yaitu (Supriyono dalam Wijaya, 2011:12):
a.

Kualitas Rancangan
adalah fungsi berbagai spesifikasi produk. Misalnya:
fungsi jam tangan adalah untuk memungkinkan
seseorang mengetahui waktu. Namun jam tangan
tertentu mungkin terbuat dari baja, harus diputar
kuncinya setiap hari, menggunakan ikat arloji dan di
rekayasa dengan penyimpangan tidak lebih dari 2 menit
perbulan.
b. Kualitas Kesesuaian
adalah ukuran mengenai cara produk memenuhi
berbagai persyaratan/spesifikasi. Jika produk memenuhi
semua spesifikasi rancangan, maka produk tersebut
cocok digunakan.
Barang dan jasa yang berkualitas harus mampu
memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan yang dapat
dijelaskan melalui atribut kualitas atau hal yang disebut
dimensi kualitas. Ada delapan dimensi kualitas yaitu
(Wijaya, 2011:14):
a.

Kinerja, adalah tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi
produk
b. Keindahan, berhubungan dengan penampilan wujud
produk
c. Kemudahan perawatan, berkaitan dengan tingkat
kemudahan merawat dan memperbaiki produk
d. Keunikan, adalah karakteristik produk yang berbeda
secara fungsional dari produk sejenis
e. Reliabilitas, yaitu probabilitas produk atau jasa
menjalankan fungsi yang dimaksud dalam jangka
waktu tertentu
f. Daya tahan, yaitu umur atau manfaat produk
g. Kualitas kesesuaian, yaitu ukuran mengenai kemampuan
produk untuk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan
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h. Kegunaan yang sesuai, yaitu kecocokan dari produk
menjalankan fungsi sebagaimana yang diiklankan atau
dijanjikan.

Berdasarkan permasalahan mitra, maka solusi yang
ditawarkan seperti pada tabel 1.
Berdasarkan solusi yang ditawarkan, maka metode
pelaksanaan digambarkan pada gambar 1.
Metode pelaksanaan program dijelaskan sebagai
berikut:
Tahap Persiapan

Tabel. 1. Solusi Permasalahan Mitra
No.
1.

Permasalahan Mitra
Solusi yang ditawarkan
Sumber daya manusia yang memberikan transfer ilmu
belum bisa memaksimalkan kepada sumber daya tentang
pengolahan tape.
ma najemen produ k si d a n
diversifikasi pengolahan tape
melalui kegiatan pendampingan
mitra.

2.

Ku rang nya penget ahuan memberikan transfer ilmu
masyarakat untuk membuat kepada sumber daya tentang
kue yang berkualitas.
cara pengolahan kue yang
memiliki daya saing dari segi
kualitas (rasa, tampilan, bentuk
dan aroma) melalui kegiatan
pendampingan mitra.

3.

Peralatan yang digunakan Berd a sa rk a n ket e rbat a sa n
memproduksi kue sangat peralatan yang digunakan, maka
sederhana, seperti:
solusi yang ditawarkan melalui
sebagai berikut:

a.

Pendampingan terhadap Mitra
Tim pengabdian masyarakat (dosen) dan mahasiswa
memberikan sosialisasi Program Iptek Bagi Masyarakat
tentang pengembangan usaha kue tart caenis kepada
Kelompok Usaha Aneka Olahan Tape dan Kelompok
Usaha Kue Tart yang dalam program bertindak sebagai
mitra. Dalam sosialisasi, dosen, mahasiswa dan mitra
merencanakan program yang akan dilaksanakan dalam
waktu 8 bulan.
b. Pembelian Bahan dan Peralatan
Tim pengabdian masyarakat (dosen) dan mahasiswa
melakukan pembelian bahan kue dan peralatan (oven
gas, mixer, peralatan pembuat kue dan kompor gas)
yang akan diberikan kepada mitra.
Tahap Pelaksanaan
a.

Pengenalan Penggunaan Alat
Tim pengabdian masyarakat (dosen), tenaga ahli dan
mahasiswa memperkenalkan cara penggunaan alat
modern untuk proses produksi kue tart caenis.
b. Pengenalan Produksi Kue
Tim pengabdian masyarakat (dosen), tenaga ahli dan
mahasiswa memperkenalkan cara pengolahan kue yang
berkualitas untuk proses produksi kue tart caenis
c. Proses Pengemasan Produk
Tim pengabdian masyarakat (dosen), tenaga ahli dan
mahasiswa memperkenalkan cara pengemasan produk
yang higienis
d. Pemasaran
Tim pengabdian masyarakat (dosen), tenaga ahli,
mahasiswa dan kelompok usaha memasarkan produk
melalui kerjasama dan konsinyasi.
e. Profit atau Keuntungan Usaha
Tim pengabdian masyarakat (dosen), mahasiswa dan
kelompok usaha menghitung BEP (Break Event Point)
untuk menentukan keuntungan usaha kue tart caenis

A l a t p e m a n g g a n g k u e Memberikan bantuan peralatan
masih menggunakan oven berupa oven gas
tradisional
Alat mencampur adonan Memberikan bantuan peralatan
m a s i h m e n g g u n a k a n berupa mixer
pengocok tradisional
Keterbatasan alat pencetak Memberikan bantuan peralatan
kue dan loyang
ber upa 1 set perlengkapan
pencetak dan pembuatan kue
tart (loyang, pencetak kue,
cetakan mini)
M e n g g u n a k a n k o m p o r Memberikan bantuan berupa
sederhana untuk memasak kompor gas dan tabung
kue
4.

Pengemasan kue kurang
menar i k sehingga tidak
mempunyai nilai jual yang
tinggi
Sumber: diolah, 2015

Tahap
Persiapan

Memberikan bantuan peralatan
untuk pengemasan kue berupa
karton dan kardus kue yang
dihias dengan indah

Pembelian Bahan
dan Peralatan Kue

Pendampingan
terhadap Mitra

Pengenalan
Penggunaan Alat

Pengenalan Pengolahan
Produksi Kue
Tahap
Pelaksanaan

Tahap
Evaluasi

Proses Pengemasan
Produk

Monitoring dan
Evaluasi

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Program.
Sumber: diolah, 2015
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Tabel 2. Strategi Pengembangan Produksi Usaha Kue Tart Caenis di Kabupaten Jember
SEBELUM
SESUDAH
Strategi Pengembangan Produksi Usaha Kue Tart Caenis pada Mitra I
“Kelompok Usaha Aneka Olahan Tape”

Sehari-hari tape hanya dijual begitu saja tanpa diolah atau diolah dan dijual Tape diolah dan dijual dalam bentuk Tart Mini sehingga rasanya lebih enak,
menarik dan bernilai ekonomis tinggi.
dalam bentuk tape goreng sehingga nilai ekonomisnya rendah.

p

Strategi Pengembangan Produksi Usaha Kue Tart Caenis pada Mitra II
“Kelompok Usaha Kue Tart Ampel”

Apabila ada pesanan kue tart, hanya dibuat kue tart sederhana tanpa hiasan
dengan bahan yang kurang berkualitas sehingga rasa kue menjadi kurang Pesanan cake tape dibuat kue tart dengan bahan berkualitas sehingga
enak dan penampilan tidak menarik
rasanya lebih enak dan penampilan lebih menarik
Strategi Pengembangan Produksi Kue Tart Caenis pada Kedua Mitra

Oven yang digunakan masih tradisional dengan merata sehingga tingkat
panas yang kurang tingkat kematangan roti menjadi kurang sempurna
selain itu oven ini hanya muat satu loyang sehingga membuat waktu
pengerjaan kue tidak efisien.

Menggunakan oven gas yang memiliki tingkat panas yang merata sehingga
membuat tingkat kematangan roti menjadi sempurna, warna roti juga
menjadi lebih menarik. Selain itu oven ini juga muat untuk beberapa loyang
sehingga pengerjaan roti menjadi lebih efisien.
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SEBELUM

Kompor yang digunakan masih menggunakan kompor minyak tanah.

SESUDAH

Menggunakan kompor gas sehingga lebih bersih dan tidak berbau minyak
tanah.

Menggunakan alat pengaduk kue biasa sehingga proses pembuatan kue
Dengan menggunakan mixer yang lebih modern, proses pengolahan kue
menjadi lebih lama dan tidak efisien.
menjadi lebih cepat, adonan kue juga lebih lembut dan rata.

Loyang yang digunakan hanya 1 macam sehingga bentuk cake yang dibuat Dengan menggunakan loyang kue berbagai bentuk, cake yang dibuat pun
pun hanya bulat saja.
bentuknya menjadi bervariasi.

Tahap Evaluasi
Tim monitoring internal maupun eksternal melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan program

pembuatan kue (Mixer, Timbangan, panci pengukus,
Loyang dan cetakan kue) serta bahan baku untuk praktek
pembuatan kue. Hasil dari strategi pengembangan produk
usaha kue tart caenis adalah sebagai berikut:

Strategi pengembangan produksi merupakan upaya
peningkatan kualitas produk dengan mengganti peralatan
produksi dari peralatan manual menjadi peralatan modern
pada usaha kue tart caenis di Kabupaten Jember. Untuk
meningkatkan kualitas peralatan yang digunakan, beberapa
peralatan yang dibutuhkan antara lain Oven Gas, Kompor
Gas beserta Tabung, Regulatur dan slang, peralatan

Strategi pengembangan produksi untuk meningkatkan
kualitas produk usaha kue tart caenis di Kabupaten Jember
adalah sebagai berikut:
1. Diversifikasi peralatan modern untuk proses produksi
meliputi penganekaragaman peralatan pencetakan kue,
penggantian peralatan produksi secara manual dengan
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tenaga mesin atau listrik, dan mengganti tungku dengan
kompor gas
2. Diversifikasi bentuk kue yaitu penganekaragaman
bentuk kue tart mulai dari kue tart mini hingga kue
tart besar
3. Penggunaan etalase kaca untuk menjual kue agar kue
tart caenis lebih higienis
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Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Capital Adequacy
Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap Kredit Modal Kerja Bank
Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada BPR Di Kabupaten Provinsi
Jawa Timur Tahun 2010–2015)
Moh. Sofyan
Magister Manajemen Universitas Pancasila, Jakarta
sofyan.proyek@gmail.com

ਁਂਓਔਁ
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, CAR, dan LDR secara simultan terhadap
Kredit Modal Kerja. Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja terhadap Kredit Modal Kerja, CAR terhadap Kredit Modal Kerja, dan
Pengaruh LDR terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 5 Kabupaten
di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel yang merupakan daerah utama penyaluran kredit BPR dan merupakan BPR yang memiliki
Jumlah Kantor terbanyak. Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Bunga Kredit Modal Kerja, CAR, dan LDR secara
simultan berpengaruh terhadap Kredit Modal Kerja. Suku Bunga Kredit Modal Kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap
Kredit Modal Kerja. CAR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kredit Modal Kerja. LDR berpengaruh signifikan dan positif
terhadap Kredit Modal Kerja. Manajemen BPR perlu mempertimbangkan penurunan cost of fund dan biaya operasional BPR sehingga
tingkat bunga yang ditawarkan kepada UMK dapat lebih bersaing dengan lembaga keuangan atau non keuangan lainnya. Hal ini dapat
dilakukan diantaranya dengan menurunkan tingkat bunga penjaminan, efisiensi biaya operasional dengan melakukan analisis terhadap
pengeluaran yang tidak produktif. Manajemen BPR agar lebih mengoptimalkan penyaluran dananya melalui kredit, baik kredit modal
kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Sehingga tidak akan terjadi kelebihan likuiditas.
Kata kunci: BPR, Suku Bunga, CAR, LDR, Kredit Modal Kerja

PENDAHULUAN
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga
keuangan yang berfungsi melayani pengkreditan dan
tabungan bagi nasabah. Liberalisme yang terjadi pada bank
telah mendorong munculnya bank-bank baru dan masuknya
cabang-cabang bank asing di Indonesia yang menimbulkan
persaingan antar bank dalam memperebutkan nasabah.
Persaingan yang sedemikian ketat dengan bank-bank
yang ada membuat BPR harus meninjau kembali strategi
untuk dapat menarik minat nasabah. BPR bersaing tidak
hanya dengan bank-bank nasional, tetapi juga bersaing
dengan bank-bank asing yang semakin ekspansif dalam
mengembangkan jaringan bisnisnya bahkan sampai ke
beberapa daerah.
BPR saat ini semakin terdesak oleh keberadaan bank
umum dan bank asing dalam sektor kredit mikro yang
merupakan andalan BPR. Selain itu, bank umum dan bank
asing memiliki modal besar untuk melakukan ekspansi
tersebut. Maka dari itu BPR harus benar-benar siap
menghadapi persaingan tersebut melalui strategi pemasaran
yang matang guna menarik minat konsumen untuk menjadi
nasabah, khususnya kredit mikro.
Modal Kerja merupakan dana yang dipergunakan
untuk membiayai operasional perusahaan mulai dari
pengadaan bahan baku, bahan penolong, bahan setengah
jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya overhead, proses

produksi barang sampai dengan barang tersebut dijual atau
dengan kata lain sejumlah kas yang tertanam dalam aktiva
lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas
Perusahaan. Pertumbuhan penyaluran kredit BPR pada
triwulan I Tahun 2016 sedikit melambat dibandingkan
triwulan I Tahun 2015 (KER Provinsi Jawa Timur Triwulan
I 2016;98). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan
kredit investasi mengalami perlambatan paling dalam dari
12,74% (yoy) menjadi 7,45% (yoy), disusul kredit modal
kerja dari 4,3% (yoy) menjadi 3,86% (yoy). Sementara
pertumbuhan kredit konsumsi meningkat dari 6,07% (yoy)
menjadi 7,70% (yoy).
Besarnya suku bunga kredit sangat dipengaruhi oleh
besarnya suku bunga simpanan. Semakin besar atau
semakin mahal suku bunga simpanan, maka semakin besar
pula suku bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya.
Di samping suku bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya
bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang
diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko
kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.
Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang
mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban
yang harus dipenuhi. Sehingga semakin tinggi LDR
maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank
tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif),
dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga

132

Jurnal Ekonomika, Vol. 9 No. 2 Desember 2016: 131–137

meningkat. Tingkat intermediasi BPR yang tercerim dari
LDR sedikit turun di triwulan I tahun 2016 dari 116,91%
menjadi 116,77%.

Pengertian Suku Bunga Kredit Modal Kerja

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank
Pengertian bank menurut Undang-undang No.10
Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 yaitu Bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2001:23).
Terdapat dua jenis bank, yaitu:
a.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.
b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992, Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. Sementara bank menurut
undang-undang ini adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat.

Bagi dunia perbankan, tingkat bunga atau yang disebut
dengan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang
diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional
kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus
dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan
yang harus dibayar oleh nasabah yang memperoleh pinjaman
kepada bank (Kasmir, 2008).
Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)
Menurut Dendawijaya (2005:121), CAR adalah rasio
yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank
yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat
berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana
modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari
sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat,
pinjaman, dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap
kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya
sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan
oleh aktiva yang berisiko.
Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)
Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara
seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana
yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2005:116). LDR
merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas
bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap
kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas
yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.
LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam
menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah
kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima
oleh bank.

Pengertian Kredit Modal Kerja
Kredit modal kerja menurut Dendawijaya (2001:27)
adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah (debitur)
untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur. Prinsip
dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan
habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan
uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk
membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian
diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai
atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan
membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin
kelangsungan operasinya tersebut. Kredit modal kerja yang
diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik
peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam penelitian ini tipe eksplanatori di gunakan untuk
menjelaskan pengaruh variabel Suku Bunga Kredit Modal
Kerja, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio
secara simultan dan parsial terhadap Kredit Modal Kerja
Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten wilayah Provinsi
Jawa Timur. Rumus fungsional yang digunakan adalah:
KMK = f (SBKMK, CAR, LDR).........................
di mana:
KMK
SBKMK
CAR
LDR

=
=
=
=

Kredit Modal Kerja
Suku Bunga Kredit Modal Kerja
Capital Adequacy Ratio
Loan to Deposit Ratio

(1)
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Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit
Modal Kerja, CAR, dan LDR secara simultan terhadap
Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat di
Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit Modal
Kerja terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan
Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio
(CAR) terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan
Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio
(LDR) terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan
Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
Adapun model rancangan penelitian digambarkan dalam
gambar 1.

Suku Bunga
Kredit Modal
Kerja (X1)

H1

Capital
Adequacy Ratio
(X2)

H3

Kriteria Kabupaten yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini adalah Kabupaten yang merupakan daerah
utama penyaluran kredit BPR dan merupakan BPR yang
memiliki Jumlah Kantor terbanyak, yaitu: Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lamongan (Kajian
Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan I
2016;100).

e

H2
Kredit Modal
Kerja
(Y)

H4
Loan to Deposit
Ratio (X3)

Gambar 2. Komposisi Jumlah BPR Kabupaten Provinsi Jawa
Timur.
Sumber:

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur
Triwulan I 2016

Analisis Regresi Data Panel

Gambar 1.

Model Penelitian.

Hipotesis dalam bentuk kalimat adalah sebagai
berikut:
1. Ho: Tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel
suku bunga kredit modal kerja, CAR, dan LDR
terhadap kredit modal kerja.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan secara simultan
variabel suku bunga kredit modal kerja, CAR,
dan LDR terhadap kredit modal kerja.
2. Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel suku
bunga kredit modal kerja, terhadap kredit modal
kerja.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel suku bunga
kredit modal kerja, terhadap kredit modal kerja.
3. Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel CAR
terhadap kredit modal kerja.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel CAR
terhadap kredit modal kerja.
4. Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel LDR
terhadap kredit modal kerja.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel LDR
terhadap kredit modal kerja.

Metode Analisis Data penelitian ini menggunakan
analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan
menggunakan software Eviews versi 9. Analisis dengan
menggunakan panel data adalah kombinasi dari data time
series dan cross section. Dengan mengakomodasi dalam
model, informasi baik yang terkait variabel-variabel cross
section maupun time series, data panel secara substansial
mampu menurunkan masalah omitted variables, model yang
mengabaikan variabel yang relevan (Wibisono dalam Ajija
et al., 2011). persamaan model dengan menggunakan data
cross-section dapat ditulis sebagai berikut:
Yi = ß0 + ß1 Xi + ei ; i = 1, 2,..., N..........................

(2)

di mana N adalah banyaknya data cross-section. Sedangkan
persamaan model dengan time-series adalah:
Yt = ß0 + ß1 Xt + et ; t = 1, 2,..., T............................

(3)

di mana T adalah banyaknya data time-series
Mengingat data panel merupakan gabungan dari
time-series dan cross-section, maka model dapat ditulis
dengan:
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Yit = ß0 + ß1 Xit + eit i = 1, 2,.., N ; t = 1, 2,..., T................ (4)

2. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat
keyakinan 95 persen terhadap variabel tidak bebas jika
nilai p-value ≤ 0,05.
3. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat
keyakinan 90 persen terhadap variabel tidak bebas jika
nilai p-value ≤ 0,10.

di mana:
N
= banyaknya observasi
T
= banyaknya waktu
N × T = banyaknya data panel
Koefisien Determinasi
Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat
dari besarnya determinasi parsial (R2) (Algifari, 2000:58).
Besarnya koefisien determinasi (R 2) adalah 0 sampai 1.
Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu
persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua
variabel independen terhadap variabel dependen.
Uji F (Uji regresi secara simultan)
Untuk mengetahui apakah semua variabel independen
yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap variable dependen perlu dilakukan
pengujian koefisien regresi secara menyeluruh, dengan
aturan sebagai berikut:
1.

H0:β1 = β2 = β3 = 0 (Suku bunga kredit modal kerja,
CAR, dan LDR secara simultan tidak berpengaruh
terhadap kredit modal kerja)
2. H0:β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, (Suku bunga kredit modal kerja,
CAR, dan LDR secara simultan berpengaruh terhadap
kredit modal kerja)
Uji t (Uji regresi secara parsial)
Uji t ini digunakan untuk melihat tingkat signifikasi dari
variabel bebas secara individu dalam memengaruhi variasi
dari variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan melihat
t hitung dibandingkan dengan t dapat dibuat kesimpulan
bahwa H0 tabel. Melalui pembandingan t-tabel, ditolak,
yang berarti H1 diterima sehingga terdapat hubungan antara
variabel bebas dan variabel terikat secara individu (Gujarati,
2003:79-80). Pada uji t, H0 diterima jika nilai thitung < ttabel
dan sebaliknya. Adapun formulasi dari uji t yaitu sebagai
berikut:
1.

H0:βp= 0, menunjukkan tidak adanya pengaruh secara
parsial variabel suku bunga kredit modal kerja (X1),
CAR (X2) dan LDR (X3) terhadap kredit modal kerja
(Y).
2. H0:βp ≠ 0, menunjukkan adanya pengaruh secara parsial
variabel suku bunga kredit modal kerja (X1), CAR (X2)
dan LDR (X3) terhadap kredit modal kerja (Y).
Kriteria menerima atau menolaknya ditentukan oleh
nilai p-value.
1.

Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat
keyakinan 99 persen terhadap variabel tidak bebas jika
nilai p-value ≤ 0,01.

Tabel 1. Hasil Pengujian Metode Pooled Least Square
dengan Pendekatan Fixed Effect Model
Dependent Variable: KMK?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/22/16 Time: 17:38
Sample: 2010 2015
Included observations: 6
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 30
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Std.
Variable
Coefficient
t-Statistic
Prob.
Error
C
26.17887
0.702720 37.25364
0.0000
SBKMK?
-0.148856 0.016593 -8.970946 0.0000
CAR?
-0.022351 0.002695 -8.293716
0.0000
LDR?
0.009376
0.004501 2.083109
0.0491
Fi xed Ef fects
(Cross)
_SIDOARJO—C
0.203661
_KEDIRI—C
0.253752
_BANYUWANGI- 0.010494
-C
_MALANG—C
-0.001892
_LAMONGAN—C -0.466015
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
0.963038
Mean dependent var 21.81067
Adjusted R-squared
0.951277
S.D. dependent var
0.322254
S.E. of regression
0.071132
Akaike info criterion -2.225374
Sum squared resid
0.111315
Schwarz criterion
-1.851721
Log likelihood
41.38061
Hannan-Quinn criter. -2.105839
F-statistic
81.88564
Durbin-Watson stat
1.691488
Prob(F-statistic)
0.000000

Persamaan regresi berdasarkan Tabel 1, adalah sebagaimana
berikut:
KMK_SIDOARJO = 0.2037–0.1489*SBKMK–0.0224*CAR
+ 0.0094*LDR
KMK_KEDIRI = 0.2538–0.1489*SBKMK–0.0224*CAR
+ 0.0094*LDR
KMK_BANYUWANGI = 0.0105–0.1489*SBKMK 0.0224*CAR + 0.0094*LDR
KMK_MALANG = -0.0019–0.1489*SBKMK - 0.0224*CAR
+ 0.0094*LDR
KMK_LAMONGAN = -0.4660 – 0.1489*SBKMK–
0.0224*CAR + 0.0094*LDR
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Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Capital
Adequacy Ratio (CAR), dan Loan to Deposit Ratio
(LDR) Secara Simultan terhadap Kredit Modal Kerja
BPR
Hasil pengujian secara simultan variabel suku bunga
kredit modal kerja, capital adequacy ratio (CAR), dan
loan to deposit ratio (LDR) terhadap kredit modal kerja
menunjukkan pengaruh signifikan dan positif dengan
besaran pengaruh sebesar 95,13 persen. Sisanya sebesar
04,87 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model
yang tidak diteliti seperti NPL, ROA, ROE, dan BOPO.
Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja terhadap
Kredit Modal Kerja BPR
Hasil pengujian secara parsial antara Suku Bunga Kredit
Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja menunjukkan
pengaruh signifikan dan negatif dengan besaran pengaruh
sebesar –14,89 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Pratiwi dan Norita
(2013) Suku Bunga Kredit berpengaruh signifikan terhadap
Kredit perbankan.
Tabel 2. Deskripsi Variabel Suku Bunga Kredit Modal
Kerja BPR Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa
Timur
Nama
Kabupaten
Sidoarjo
Kediri
Banyuwangi
Malang
Lamongan

Mean
30.95
30.95
30.95
30.95
30.95

Median Maximum Minimum
30.74
30.74
30.74
30.74
0.74

33.21
33.21
33.21
33.21
33.21

29.45
29.45
29.45
29.45
29.45

Std.
Dev.
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47

Jika suku bunga kredit modal kerja meningkat, maka
penyaluran kredit modal kerja kepada nasabah akan
mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan karena
nasabah akan mempertimbangkan dengan matang hal-hal
yang berhubungan dengan pengajuan kredit modal kerja
mengingat suku bunga kredit modal kerja yang menjadi
beban nasabah akan berpengaruh pada jumlah pembayaran
yang relatif tinggi.
Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap
Kredit Modal Kerja BPR
Hasil pengujian parsial antara CAR dengan Kredit Modal
Kerja menunjukkan pengaruh signifikan dan negatif dengan
besaran pengaruh sebesar 2,24 persen. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maolan
W. Navis (2014), dan Lifstin Wardiantika dan Rohmawati
Kusumaningtias (2014), bahwa CAR berpengaruh negatif
terhadap penyaluran kredit.

Gambar 3. Persentase CAR BPR menurut Kabupaten di Provinsi
Jawa Timur.

CAR yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan terjadinya
idle fund, yaitu terdapat banyaknya dana yang menganggur
yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manajemen bank
tersebut. Modal bank terdiri dari modal inti dan modal
pelengkap (Idroes, 2008:69).
Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap
Kredit Modal Kerja BPR
Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang
mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank
dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan
kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana
oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan
sebagai sumber likuiditasnya. Jika Loan to Deposit Ratio
berada di bawah batas bawah yang telah ditetapkan Bank
Indonesia (< 78%), artinya bank kurang agresif dalam
menyalurkan kredit, laba yang diperoleh tidak maksimal.
Jika Loan to Deposit Ratio berada di atas batas atas
yang ditetapkan Bank Indonesia (> 92%), artinya bank
terlalu mudah memberikan kredit tanpa memperhatikan
kualitasnya, sehingga risiko kredit meningkat dan pada
akhirnya perolehan laba menurun.
Hasil pengujian parsial antara LDR dengan Kredit Modal
Kerja menunjukkan pengaruh signifikan dan positif dengan
besaran pengaruh sebesar 0,94 persen. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa
Intan Noorani, Agus Hermani, dan Saryadi (2014), bahwa
LDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Kredit.
Peningkatan penyaluran Kredit Modal Kerja yang
hanya sebesar 0,94 persen, perlu mendapat perhatian
dari Manajemen BPR untuk menurunkan cost of fund
dan biaya operasional BPR sehingga tingkat bunga yang
ditawarkan kepada UMK dapat lebih bersaing dengan
lembaga keuangan atau non keuangan lainnya. Hal ini dapat
dilakukan diantaranya dengan menurunkan tingkat bunga
penjaminan, efisiensi biaya operasional dengan melakukan
analisis terhadap pengeluaran yang tidak produktif.
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fungsi BPR sebagai lembaga intermediasi berjalan
dengan baik.

Implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Gambar 4: Persentase LDR BPR menurut Kabupaten di Provinsi
Jawa Timur.

,

,

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat
ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:
1. Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Capital Adequacy
Ratio (CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara
simultan berpengaruh terhadap Kredit Modal Kerja
sebesar 95,13 persen. Sisanya sebesar 04,87 persen
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak
diteliti seperti NPL, ROA, ROE, dan BOPO.
2. Suku Bunga Kredit Modal Kerja berpengaruh
signifikan dan negatif terhadap Kredit Modal Kerja.
Besarnya pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja
terhadap Kredit Modal Kerja -14,89 persen. Ini berarti
kenaikan satu satuan Suku Bunga Kredit Modal
Kerja akan menurunkan penyaluran Kredit Modal
Kerja sebesar 14,89 persen. Hal ini dapat dipahami
bahwa jika suku bunga kredit modal kerja naik, maka
nasabah akan mempertimbangkan dengan matang halhal yang berhubungan dengan pengajuan kredit modal
kerja mengingat suku bunga kredit modal kerja yang
menjadi beban nasabah akan berpengaruh pada jumlah
pembayaran yang relatif tinggi.
3. Capital Adequacy Ratio (CAR) ber pengar uh
signifikan dan negatif terhadap Kredit Modal Kerja.
Besarnya pengaruh CAR terhadap Kredit Modal Kerja
sebesar -2,24. Ini berarti kenaikan satu satuan CAR
akan menurunkan penyaluran Kredit Modal Kerja
sebesar 2,24 persen. CAR yang terlalu tinggi dapat
mengakibatkan banyaknya dana yang menganggur
yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manajemen bank
tersebut.
4. Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan
dan positif terhadap Kredit Modal Kerja. Besarnya
pengaruh LDR terhadap Kredit Modal Kerja sebesar
0,94 persen. Ini berarti setiap kenaikan satu satuan
LDR akan meningkatkan penyaluran Kredit Modal
Kerja sebesar 0,94 persen. Hal ini menunjukkan tingkat
ekspansi kredit yang dilakukan oleh BPR sehingga

Manajemen BPR perlu mempertimbangkan penurunan
cost of fund dan biaya operasional sehingga tingkat
bunga yang ditawarkan kepada UMK dapat lebih
bersaing dengan lembaga keuangan atau non keuangan
lainnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan
menurunkan tingkat suku bunga, efisiensi biaya
operasional dengan melakukan analisis terhadap
pengeluaran yang tidak produktif.
2. Manajemen BPR agar lebih mengoptimalkan penyaluran
dananya melalui kredit, baik kredit modal kerja, kredit
investasi dan kredit konsumtif. Sehingga tidak akan
terjadi kelebihan likuiditas.
Saran-saran dalam penelitian berdasarkan kesimpulan
yang telah diambil adalah sebagai berikut:
1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten
Provinsi Jawa Timur
a. Diperlukan penurunan cost of fund dan biaya
operasional BPR sehingga tingkat bunga yang
ditawarkan kepada UMK dapat lebih bersaing
dengan lembaga keuangan atau non keuangan
lainnya.
b. Mengoptimalkan penyaluran dananya melalui
kredit, baik kredit modal kerja, kredit investasi dan
kredit konsumtif.
c. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa
menyimpan dana di BPR sama aman dengan
menyimpan di bank-bank umum.
d. Mempromosikan keungg ulan-keungg ulan
tabungan dan deposito BPR kepada seluruh lapisan
masyarakat.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
a. Sampel untuk penelitian berikutnya sebaiknya
diperbanyak atau meneliti seluruh Kabupaten dan
Provinsi yang ada di Provinsi Jawa Timur.
b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
terfokus pada suku bunga kredit modal kerja,
CAR, dan LDR yang memengaruhi Kredit Modal
Kerja, untuk penelitian selanjutnya disarankan
agar menggunakan variabel NPL, ROA, ROE, dan
BOPO.
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Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah menerapkan kode etik akuntan pendidik dengan baik dalam melaksanakan
tugasnya. Sebanyak 84,3% akuntan pendidik telah menerapkan kode etik dan 15,7% masih terdapat akuntan pendidik yang berperilaku
tidak etis.
Kata kunci: Persepsi, Mahasiswa, Akuntan Pendidik, dan Etika

ਁਂਓਔਁਃਔ
This study aims to determine the suitability of the behavior of accountants educators at the Faculty of Economics, University of
Muhammadiyah Ponorogo with IAI code of ethics and code of conduct set forth in Ponorogo Muhammadiyah University. Knowing the
students’ understanding of the code of ethics lecturer and code violations that do accountants educator at the University of Muhammadiyah
Ponorogo. Total population of 528 students with sample criteria S1 6th semester students are active and have taken the course of business
ethics. The technique of collecting data using questionnaires and interviews. The samples used as many as 90 kuisioner. Hasil research
for 56.27% of the students answered agree means according to student perception accountant educators at the Faculty of Economics,
University of Muhammadiyah Ponorogo has implemented a code of ethics accountant with good educators in their duties. A total of 84.3%
of accountants educator has implemented a code of ethics and 15.7% are still there accountant educators who behave unethically.
Key words: Perception, Students, Educators Accountant, and Ethics

Kemajuan ekonomi mendorong munculnya pelaku bisnis
baru yang menimbulkan persaingan tajam di antara para
pelaku bisnis, semua usaha bisnis mulai berlomba-lomba
untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan
berlomba lomba untuk tetap bertahan dalam bisnis. Pada
dunia bisnis keuntungan adalah faktor tujuan utama dari
suatu bisnis, maka dengan segala cara para pelaku bisnis
juga akan memperoleh keuntungan sebesar besarnya,
dengan fenomena ini maka tidak sedikit pula para pelaku
bisnis yang mengabaikan etika dan moral dalam berbisnis,
banyak kasus pelanggaran yang terjadi pada dunia bisnis
dan juga terjadi pada profesi akuntan.
Lembaga pendidikan berperan sebagai produsen yang
memberikan output berupa sumber daya manusia kepada
masya- rakat. Warna dan etika perilaku yang diberikan

dalam dunia pendidikan juga akan memberikan pengaruh
terhadap perilaku mahasiswa yang nantinya akan terjun di
masyarakat, oleh karena itu lembaga pendidikan mempunyai
peran yang sangat penting terhadap profesi akuntan yang
berkaitan dengan etika dan moral akuntan. Pendidikan
mempunyai berbagai elemen yang saling berkaitan sehingga
membentuk sistem pendidikan. Elemen yang terkait dalam
pengembangan dunia pendidikan adalah pemerintah,
institusi, lembaga pendidikan, dosen dalam hal ini akuntan
pendidik, mahasiswa.
Dosen dalam hal ini adalah akuntan pendidik seharusnya
memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa karena
setiap tindakan dan perilaku etis dosen akan menjadi
cerminan bagi maha-siswa dan dunia pendidikan, terkadang
yang terjadi dunia pendidikan adalah terdapat sisi buram
terhadap akuntan pendidik misalnya adalah adanya dosen
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yang plagiat, diskriminatif, indisipliner, pemaksaan hak
kepada mahasiswa, lebih mementingkan kepentingan
pribadi dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu per
satu, selain itu khususnya untuk pendidikan akuntansi
yang diajarkan di Perguruan Tinggi (PT) selama ini
terkesan sebagai pengetahuan secara stagnan, mekanis, dan
berorientasi pada material. Stagnan, mekanis dan material
ini dikarenakan pada pendidikan akuntansi yang terkesan
bersifat kaku dan baku, definisi inilah yang meninggalkan
nuansa mentalitas dan moralitas (Ludigdo, 2010).
Pendidikan akuntansi memiliki tugas untuk menghasilkan
profesional-profesional di bidangnya, pendidikan akuntansi
menghasilkan calon akuntan yang mampu bersaing dalam
dunia kerja, seperti akuntan publik, akuntan intern, akuntan
manajemen, akuntan pajak, akuntan pendidik dan lain-lain.
Peran seorang akuntan pendidik sering diabaikan padahal
di tangan seorang akuntan pendidiklah yang menentukan
perkembangan profesi akuntansi. Berdasarkan hal tersebut
maka pendidikan akuntansi memerlukan seorang akuntan
pendidik yang profesional dan beretika yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yang mampu memberikan contoh
figur yang bisa menginspirasi mahasiswanya.
Figur perilaku yang baik bisa dilakukan melalui
proses pendidikan yang disampaikan oleh seorang yang
disebut akuntan pendidik. Jika seorang akuntan pendidik
mampu menerapkan etika dan profesional dalam proses
pendidikan maka tentunya lembaga pendidikan juga akan
mampu menghasilkan output akuntan yang professional
(Ludigdo, 2010).Mencermati hal diatas maka kiranya perlu
untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap
akuntan pendidik. Apakah akuntan pendidik mampu
bersikap professional, Akuntan pendidik adalah sosok
figur yang dijadikan contoh oleh mahasiswa, jika seorang
akuntan pendidik saja tidak mampu bersikap profesional,
maka bagaimana bisa akuntan pendidik akan mencetak
akuntan professional.
Terkadang akuntan pendidik di Perguruan Tinggi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo tidak mampu
bersikap secara profesional dalam menjalankan tugasnya,
ada yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan
meninggalkan tugas sebagai pendidik, tidak mau menerima
kritikan dan masukan dari mahasiswa, merasa paling benar
dan mencampuradukkan urusan pribadi kedalam urusan
peran sebagai akuntan pendidik. Permasalahan yang akan
diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi
mahasiswa Akuntansi terhadap etika akuntan pendidik dan
bagaimana bentuk perilaku yang tidak etis yang dilakukan
oleh akuntan pendidik.

Penelitian ini menggunakan metode survei. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
(wawancara dan kuesioner) dan sekunder (menelaah
catatan, referensi maupun data yang terkait dengan
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penelitian). Kemudian didukung dengan skala likert
di mana skala ini digunakan untuk mengukur sikap
pendapat dan persepsi Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi
yang pada Tahun Akademik 2014/2015 yang berada
pada semester 6, mahasiswa Akuntansi yang pada Tahun
Akademik 2014/2015 tercatat sebagai mahasiswa aktif dan
mahasiswa Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah
etika bisnis tentang etika akuntan pendidik di Universitas
Muhammadiyah Ponorogo.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMP) sebagai
Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) merupakan
pengembangan dari Institut Agama Islam Muhammadiyah
(IAIM) Ponorogo, yang berdiri sejak tahun 1968.
Pengembangan IAIM menjadi Universitas Muhammadiyah
Ponorogo secara resmi terjadi pada tanggal 19 November
1986, dengan diterbitkannya SK Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 0813/O/1986.
Bertempat di Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo, tempat
yang strategis dan mudah ditempuh dengan transportasi
angkutan umum, kegiatan Universitas Muhammadiyah
Ponorogo dituangkan dalam Catur Dharma Perguruan
Tinggi yang mencakup Pendidikan dan Pengajaran,
Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Al-Islam
Kemuhammadiyahan.
Kode etik digunakan sebagai kontrol bagi anggotanya
untuk bersikap dan berperilaku etis, demikian juga untuk
profesi dosen atau pendidik. Namun kode etik saat ini yang
berlaku adalah kode etik IAI yang menitikberatkan pada
akuntan publik dan akuntan yang bekerja pada akuntan
publik. Sampai saat ini profesi akuntan selain akuntan
publik belum memiliki rumusan kode etik, sehingga dapat
disimpulkan akuntan pendidik tidak mempunyai kode etik
dari IAI. Namun mereka wajib mentaati aturan dan kode
etik dosen yang berlaku pada suatu instansi.
Prinsip etika menurut IAI terdiri dari delapan prinsip
yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas,
objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan,
perilaku profesional dan standar teknis. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 33,01%
responden menjawab sangat setuju, 56,27% responden
menjawab setuju, 9,88% responden menjawab raguragu, 0,73% responden menjawab tidak setuju, dan 0,11%
responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil
analisis di atas disimpulkan bahwa mayoritas informan
menjawab setuju. Artinya menurut persepsi mahasiswa
akuntan pendidik di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah menerapkan
etika akuntan pendidik dengan baik dalam melaksanakan
tugasnya. Meskipun akuntan pendidik tidak memiliki
kode etik dari IAI namun mereka telah menerapkan etika
akuntan pendidik berdasarkan kode etik yang berlaku di
institusi tersebut. Akuntan pendidik di Jurusan Akuntansi
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Universias Muhammadiyah Ponorogo sudah berperilaku
sesuai dengan kode etik IAI dan Kode etik dosen atau
pendidik di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang
telah menempuh mata kuliah etika bisnis telah memahami
etika profesi akuntan. Terlihat dari jawaban mahasiswa
dalam mengisi kuisioner yang disebarkan secara langsung
oleh peneliti. Banyak mahasiswa yang tidak bermasalah
dengan dosen, artinya mereka memahami tugasnya sebagai
mahasiswa dan telah mentaati peraturan yang ditetapkan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Meskipun menurut persepsi mahasiswa akuntan
pendidik di Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah
Ponorogo telah menerapkan prinsip-prinsip etika akuntan
pendidik, namun masih ada sebagian kecil akuntan pendidik
yang berperilaku tidak etis. Berdasarkan diskripsi jajak
pendapat dan wawancara dengan 5 responden, sebanyak
15.7% akuntan pendidik berperilaku tidak etis seperti
mengganti perkuliahan yang pernah ditinggalkan tanpa
peduli dengan jadwal mahasiswanya, memberikan nilai
tanpa transparansi atau tidak objektif, membicarakan dosen
lain, dan dosen tidak masuk tanpa memberitahukan terlebih
dahulu kepada bagian akademik, dalam pembelajaran di
tengah perjalanan dosen tidak sesuai dengan silabus, serta
ada beberapa dosen yang mengampu mata kuliah tidak
sesuai dengan kemampuannya. Sebanyak 84.3% akuntan
pendidik telah menerapkan kode etik akuntan pendidik.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan kampus
islami, sehingga menitikberatkan pada sikap toleransi dan
kehati-hatian professional.
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Akuntan pendidik di Universitas Muhammadiyah
Ponorogo telah memiliki etika yang baik, tetapi menurut
mahasiswa terdapat beberapa bentuk perilaku yang tidak
etis. Meskipun 15.7% perilaku tidak etis yang dilakukan
para akuntan pendidik, hal tersebut perlu diperhatikan untuk
memperbaiki perilaku tidak etis akuntan pendidik.

