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ABSTRACT 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Operation Efficiency (BOPO) dan Non Performing Loan terhadap Profitability 
(Return On Asset) pada Bank OCBC NISP periode 2008-2013.  ROA merupakan 
perbandingan  antara profit before tax dengan  total assets. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  independent variables; CAR, 
BOPO and NPL secara simultan berpengaruh terhadap Profitability (ROA). Karena 
Fhitung > Ftabel, (17,465 > 3,098), Ho  ditolak dan Ha diterima. Ujiu Signifikansi  
menunjukkan hasil kurang dari 0,05, berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Secara 
parsial, variabel CAR tidak berpengaruh t-Statistical < t-Critical (-1,328 < 1,725), 
variabel BOPO tidak berpengaruh t-Statistical < t-Critical (-4,842 < 1,725),  variabel 
NPL bepengaruh t-Statistical > t-Critical (2,565 > 1,725). Koefisien determinasi 
menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap ROA sebesar 68,2% sedangkan
31,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Keyword: CAR, BOPO, NPL, ROA 

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Lembaga perbankan merupakan institusi penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu 
negara. Sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya 
kembali kepada masyarakat, lembaga perbankan dapat memainkan peranan untuk 
menciptakan perkembangan perekonomian makro. Bank merupakan lembaga keuangan yang 
menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta ataupun perorangan 
yang menyimpan dana dananya. Kegiatan bank yang berupa penghimpunan dan penyaluran 
dana dapat memperlancar kegiatan perekonomian di sektor riil. Bank merupakan suatu 
lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-
pihak yang memiliki dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit 
unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran 
menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tahun 2004 revisi 2000 (2004:31,1). 
Dalam menyalurkan dana masyarakat, sejalan dengan peraturan-peraturan perbankan, bank 
wajib menjalankan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya. Bank 
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yang selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat projitabilitas yang tinggi dan 
mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang 
adalah PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Pada akhit tahun 1990-an, PT. Bank OCBC NISP, Tbk 
berhasil melewati masa krisis keuangan Asia dan jatuhnya sektor perbankan di Indonesia 
tanpa dukungan obligasi rekapitalasi pemerintah. 
PT. Bank OCBC NISP, Tbk pada saat itu menjadi salah satu bank di Indonesia yang 
melanjutkan penyaluran kreditnya segera setelah krisis. Inisiatif ini memungkinkan Bank 
mencatat perumbuhan yang tinggi. Untuk memastikan apakah kinerja perusahaan berada 
dalam kondisi baik atau buruk dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio. Rasio 
keuangan ini berfungsi sebagai ukuran dalam menganalisis laporan keuangan suatu 
perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan perbankan 
umumnya mengacu pada Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 yang mengatur tata cara penilaian 
tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL (Capital, Assets, Management, 
Earnings dan Liquidity). Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk 
menilai tingkat kesehatan bank. 
Mengingat luasnya permasalahan perbankan pada umumnya, maka dalam penelitian ini pokok 
masalah yang akan diteliti pada penilaian kinerja perusahaan perbankan dengan menggunakan 
metode CAMEL terhadap perbankan nasional di Indonesia dapat diprediksi dengan 
menggunakan 4 macam rasio yaitu: Rasio Permodalan diwakili oleh Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Rasio Rentabilitas diwakili oleh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 
(BOPO), Aktiva Produktif diwakili oleh Non Performing Loan (NPL) dan Rasio Profitabilitas 
diwakili Return on Asset (ROA). 
Alasan digunakannya variable CAR, BOPO dan NPL sebagai variabel bebas dan ROA sebagai 
variabel tidak bebas, dikarenakan menurut teori-teori yang ada CAR, BOPO, NPL mempunyai 
hubungan yang positif dan signifikan terhadap ROA. Namun ketiganya secara simultan dapat 
mempengaruhi ROA pada perbankan nasional yang mengacu terhadap tingkat kesehatan bank 
melalui metode CAMEL.  
 
PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBC NISP, 
Tbk selama periocle 2008-2013? 

2. Apakah ada pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBC 
NISP, Tbk selama periode 2008-2013? 

3. Apakah ada pengaruh NPL terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBC NISP, 
Tbk selama periode 2008-2013? 

4. Apakah ada pengaruh CAR, BOPO dan NPL secara bersama-sama terhadap 
Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBC NISP, Tbk selama periode 2008-2013? 
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LANDASAN TEORI 

Pengertian Bank 
Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 yaitu : "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 masyarakat banyak". 
Pengertian Bank menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (Ikatan Akuntan Indonesia, 
2007:31) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) 
antara pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai 
lembaga yang berfungsi sebagai lalu lintas pembayaran. 
Menurut Idroes (2008:15) bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan depositori. 
Sebagai lembaga keuangan depositori, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara 
langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu berupa tabungan, giro dan deposito. 
Selain itu bank diperbolehkan untuk menjalankan usaha yang sama dengan lembaga usaha 
lembaga keuangan lain. 
 
Laporan Keuangan 
Pada setiap akhir periode, perusahaan wajib menyusun laporan keuangan untuk selanjutnya 
dilaporkan kepada pihak evaluator. Dalam kaitannya dengan hal ini yakni  bank. Bank wajib 
melaporkan laporan keuangan kepada Bank Indonesia untuk setiap periodenya baik laporan 
bulanan, triwulan, maupun tahunan. Dari laporan keuangan yang sudah dilaporkan, 
selanjutnya dilakukan audit dan penilaian oleh Bank Indonesia. 
Berikut ini dipaparkan beberapa pengertian laporan keuangan yang dikutip dari beberapa 
sumber: 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 7 (Revisi 2009) 
mengungkapkan "pengertian laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang menunjukan hasil pertanggungjawaban 
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka" , 
Sedangkan Supriyono (2011: 147) mengemukakan bahwa: "laporan keuangan banyak 
membantu dan menceritakan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan yang telah terjadi 
(bemilai historis) diantaranya: mencerminkan sehat atau tidaknya suatu perusahaan, kondisi 
usaha sekayang dan perkembangan usaha". Lebih lanjut Kasmir (2008:7) menjelaskan 
pengertian laporan keuangan secara sederhana adalah sebagai berikut: "laporan keuangan 
adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 
periode tertentu". 
Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan suatu susunan daftar atau ringkasan sebagai 
pertanggungjawaban menejemen perusahaan kepada pihak penilai yang dalam hal ini adalah 
Bank Indonesia sebagai lembaga yang menilai kinerja perbankan untuk melihat sejauh mana 
prestasi atau hasil kinerja, suatu perusahaan. Hasil kinerja ini dapat digunakan sebagai 
perbandingan apakah kinetjanya lebih baik atau tidak: dengan meiihat sisi kelebihan dan 
kelemahan yang dimiliki perusahaan. 
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Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 
Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. 
Ada beberapa tujuan laporan keuangan yang dikutip dari beberapa sumber: Menurut 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 7 (Revisi 2009) menjelaskan 
"tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai laporan keuangan, kinerja 
keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian begaT kalangan pengguna 
laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi". 
Sedangkan Taswan (2010: 15) berpendapat bahwa, "laporan keuangan dimaksudkan untuk 
memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh termasuk 
perkembangan usaha dan kinerja perbankan, seluruh informasi terse but diharapkan dapat 
meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga perbankan. 

Lebih rinci Kasmir (2008:254) mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk: 
a. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis aktiva yang dimiliki. 
b. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis jenis kewajiban. 
c. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal.  
d. Memberikan informasi keuangan tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan bank.  
e. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya yang dikeluarkan danjenis-jenis 

biaya. 
f. Memberikan informasi keuangan tentang perubahan yang terjadi dalam aktiva, 

kewajiban dan modal.  
g. Mernberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil 

laporan keuangan yang dimiliki. 
 
Selain tujuan dibuatnya laporan, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan 
keuangan. Seperti dikemukakan oleh Fahmi (2012:26) menyatakan bahwa: Dengan adanya 
laporan keuangan yang sediakan pihak manajemen perusahaan mw sangat membantu pihak 
pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat 
kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang 
akan datang. 

Analisa Laporan Keuangan 
Salah satu tugas manajemen setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan keuangan 
perusahaannya. Analisa ini dikeluarkan agar laporan keuangan mudah disusun dful sebaiknya 
laporan keuangan itu adalah yang di yakini kewajarannya. Adapun pengertian analisa laporan 
keuangan menurut Prastowo dan Juliaty (2010:55) yaitu: Suatu proses untuk membedah 
laporan keuangan kedalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-
masing komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan 
itu sendiri.  
Sedangkan menurut Keown et al (2001: 107), Analisis keuangan adalah penggunaan laporan 
keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk menilai 
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kinerja keuangan di masa datang. Berbagai alat atau instrnmen digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan tertentu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 
 
Non Performing Loan (NPL)
Dari setiap kredit yang diberikan bank kepada nasabah tidak seluruhnya dapat dikembalikan 
lagi dengan baik, tidak tepat sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Namun pada 
kenyataannya ada sebagian nasabah yang karena sesuatu sebab tertentu tidak dapat 
mengembalikan kredit kepada bank yang telah memberikan pinjaman. Akibatnya akan 
menjadikan perjalanan suatu kredit terhenti atau dengan kata lain akan timbul Non Performing 
Loan yang biasa dikenal dengan kredit bermasalah. 
Dendawijaya (2009) menyebutkan bahwa jika kredit bermasalah sangat besar, cadangan yang 
dibentuk menjadi sangat besar dan berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif. 
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, terjaganya rasio kredit bermasalah atau Non 
Performing Loan (NPL) di bawah 5% (www.bi.go.id).  
Menurut Kasmir (2011:131), Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan berbagai cara. 
Pertama, rescheduling yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka 
waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran. Kedua, reconditioning yaitu bank 
mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga (bunga dijadikan utang 
pokok), penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga dan 
pembebasan bunga. Ketiga, restructuring yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara 
menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan 
dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Keempat, kombinasi yaitu kombinasi dari 
ketiga penyelamatan kredit macet tersebut. Kelima, penyitaan jaminan yaitu jalan terakhir 
apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi 
untuk membayar semua utang-utangnya. 
Kredit macet atau yang dinyatakan dalam rasio Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu 
hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank dalam menyalurkan kredit. Ketidakpastian 
kondisi perekonomian dapat menyebabkan meningkatnya kredit macet karena hal tersebut 
diluar kendali debitur. Kredit macet tidak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalkan dengan 
persyaratan yang ketat. 
 
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional  (BOPO) 
Rasio ini sering disebut rasio efisiensi karena rasio ini digunakan untuk mengukur 
kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan 
total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total 
pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. 
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Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengertian BOPO Menurut Veithzal Rivai (2007:722) menyatakan bahwa: “BOPO adalah 
perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur 
tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.” 
BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan 
kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2009:120). Semakin tingga rasio ini menunjukkan semakin 
tidak efisien biaya operasional bank. 

METODE PENELITIAN 

SUMBER DATA 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data sekunder 
yang diperoleh dari website resmi PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Sugiyono (2011:8) 
mendefinisikan sebagai berikut: "Metode Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 
yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk. meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Sedangkan Data Sekunder menurut Sugiyono (2011:137) adalah "sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen". 
 
HORIZON WAKTU 
Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan studi time series, yaitu penelitian terhadap 
rentetan waktu. Perusahaan perbankan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah PT. Bank 
OCBC NISP, Tbk periode Tahun 2008-2013. 
 
UNIT ANALISIS DATA 
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 
dengan pendekatan assosiatif. Menurut Sugiyono (2011:35) pengertian metode deskriptif 

CAR 

BOPO 

NPL 

ROA 
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adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel 
mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). 
Sedangkan pendekatan assosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat 
menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono 2011:36). 
 
VARIABEL DAN PENGUKURAN 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 variabel, yaitu: Variabel Dependent dan Variabel
Independent.
a. Variabel  Dependent (Variabel Y) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel
independent.Variabel dependent dalam penelitian ini adalah aspek profitabilitas yang diukur 
dengan ROA. 
b. Variabel Indepenent yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya 
variabel dependent. Variabel independent dalam penelitian ini adalah: CAR, BOPO danNPL. 
Variabel Xl = Capital Adiquecy Ratio (CAR). 
Variabel X2 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional  (BOPO). 
Variabel X3 = Non Performing Loan (NPL). 
 
METODE STATISTIK UNTUK ANALISIS DATA 
Metode Statistik yang digunakan penulis dalam menganalisis pengaruh CAR, BOPO dan NPL 
terhadap Profitabilitas (ROA) yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas terkait. Pada 
regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel tidak terikat. Dalam 
penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Profitabilitas (ROA), sedangkan yang 
menjadi variabel independen CAR, BOPO danNPL.  
Model hubungan return on asset (ROA) dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun 
dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut: 
ROA = a+bl CAR +b2 BOPO + b3NPL +e 
Dimana : a = Konstanta 
bi, b2, b3 = Koefisien regresi dari Xl, X2, X3 
e = error term 
a. Uji t 
Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel 
tidak terikat terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel tidak terikat yang lain tidak 
berubah  (ceteris paribus).  
 
b. Uji  F 
Digunakan untuk menguji signifIkansi pengaruh seluruh variabel bebas Xl, X2, X3 secara 
bersama-sama terhadap variabel terikat Y (Ghozali,2004). 
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HASIL ANALISIS DATA 
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients berdasarkan output SPSS versi 
22 terhadap ketiga variabel independen yaitu CAR, BOPO, NPL terhadap ROA ditunjukkan 
pada tabel 1 berikut: 
 

Tabel  1 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.705 1.344  6.477 .000 
CAR -.029 .022 -.193 -1.328 .199 
BOPO -.083 .017 -1.355 -4.842 .000 
NPL .244 .095 .740 2.565 .018 

a. Dependent Variable: ROA 
Sumber: Output SPSS.V.22 

 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 
independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari label hasil 
uji coefficients.
Berdasarkan label di atas maka dapat dihasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai 
berikut: 
ROA = 8,705 - 0,029 CAR - 0,083 BOPO + 0,244 NPL 
Berdasarkan model regresi dan label 4.10 maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Persamaan regresi linear berganda di atas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 8,705 
dengan tanda positif. Sehingga besaran konstanta menunjukkan jika variabel-variabel 
independen (CAR, BOPO dan NPL) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu 
ROA adalah sebesar 8,705.  
2. Koefisien variabel CAR sebesar -0,029, artinya jika CAR mengalami kenaikan sebesar 1% 
maka ROA akan menurun sebesar 0,029 %. 
3. Koefisien variabel BOPO sebesar -0,083 artinya jika BOPO mengalami kenaikan sebesar 
1% maka ROA akan menurun sebesar 0,083 %. 
4. Koefisien variabel NPL sebesar 0,244 berarti setiap kenaikan NPL sebesar 1% maka akan 
menyebabkan kenaikan ROA sebesar 0,244 %. 
 
Hasil Uji F (Simultan) 
Uji F (Simultan) digunakan utuk menguji apakah variabel-variabel independen secara 
bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-Iangkah Uji F 
sebagai berikut: 
1. Menentukan Hipotesis 
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Ho : � = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabei dependen. 
Ha : �  0, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. 
 
2. Menentukan Tingkat Signifikan 
Tingkat signiftkan pada penelitian ini adalah 5% artinya resiko kesalahan mengambil 
keputusan 5%. 
3. Pengambilan Keputusan 
a. Jika probabilitas (sig F) < a (0,05) maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh yang 
signifikan dari variabel independen  terhadap variabel dependen. 
b. Jika probabilitas (sig F) > a (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan 
dari variabel independen terhadap variabel dependen. 
Dengan tingkat signifikansi a = 0,05 atau 5% dan df=(n-k-l), dimana n=24, k=3, maka df = 
(24-3-1) = 20 di peroleh F-tabel sebesar 3,098. Hasil perhitungan Uji F dengan menggunakan 
SPSS versi 22 dapat dilihat pada tabe14.11 berikut ini: 
 

Tabe1 2 
Hasil Perhitungan Uji F 

 
ANOVAa

Model Sum of
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 
Regression .808 3 .269 17.465 .000b 
Residual .309 20 .015   
Total 1.117 23    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), NPL, CAR, BOPO 
Sumber: Output SPSS V.22 

 
Berdasarkan Tabel  dapat dilihat bahwa hasil Uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 17,465 
dengan probabilitas (Sig) sebesar 0,000. Hasil statistik F-tabel pada tingkat signifikansi 5%, 
maka diperoleh F-tabel = 3,08. Dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai F-hitung > F-tabel 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai signifikansi pada F-hitung sebesar 0,000 lebih keeil 
dari pada 0,05 hal  tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara 
simultan terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan yaitu CAR, BOPO 
secta NPL secara bersamaan berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBC 
NISP, Tbk diterima. Ini berarti setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu 
CAR, BOPO dan NPL secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBCNISP, Tbk. 
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Hasil Uji t (parsial) 
Uji t (Parsial) dilakukan untuk melihat signiftkan atau tidaknya suatu variabel independen 
secara parsial terhadap variabel dependen yaitu ROA. Dengan tingkat signifikan Cl= 0,05 atau 
5% dan df = (n-k-1),  dimana n=24, k=3, maka df= (24-3-1) = 20 diperoleh t-tabel sebesar 
1,725. 
Hasil analisis regresi gooa menguji hipotesis yang diajukan dapat diihat pada tabe1 3 sebagai 
berikut: 
 

Tabel  3 
Hasil Uji t 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.705 1.344   6.477 .000 

CAR -.029 .022 -.193 -1.328 .199 
BOPO -.083 .017 -1.355 -4.842 .000 
NPL .244 .095 .740 2.565 .018 

a. Dependent Variable: ROA 
 
1. Uji Hipotesis Pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA) 
Dari taOOI4.12 dapat dilihat hasil perhitungan uji t untuk variabel  CAR diperoleh nilai t-
hitung sebesar -1,328 sedangkan t-tabel sebesar 1,725. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel 
sebesar  (-1,328 < 1,725) maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh CAR 
terhadap  profitabilitas (ROA). Nilai tingkat signifIkansi sebesar 0,199 berarti lebih besar dari 
0,05 atau tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank OCBC NISP, Tbk, ha! 
tersebut dapat dilihat dari koefisien untuk variabel ini OOrnilai negatif. Kondisi ini 
mengartikan bahwa semakin tinggi tingkat CAR mengakibatkan semakin rendah tingkat 
profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBC NISP, Tbk. 
2. Uji Hipotesis Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) 
Dari tabel 3 dapat dilihat hasil perhitungan uji t untuk variabel BOPO diperoleh t-hitung 
sebesar -4,842 sedangkan t-tabel sebesar 1,725. Nilai t-hitung lebih keeil dari t-tabel sebesar (-
4,842 < 1,725) maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh BOPO terhadap 
profitabilitas (ROA). Nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih keeil dari 0,05 atau sangat 
signifIkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif dan sangat 
signifIkan terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank OCBC NISP, Tbk, hal tersebut dapat 
dilihat dari koefisien untuk variabel ini bemilai negatif. Kondisi ini mengartikan bahwa 
semakin tinggi BOPO maka akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas (ROA) PT. Bank 
OCBC NISP, Tbk. 
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3. Uji Hipotesis Pengaruh NPLterhadap Profitabilitas (ROA) 
Dari tabel 3 dapat dilihat hasil perhitungan uji t untuk variabel NPL diperoleh t-hitung sebesar 
2,565 sedangkan t-tabel sebesar 1,725. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,565 > 1,725) 
maka Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,018 lebih 
kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan NPL berpengaruh positif dan signiftkan terhadap 
profitabilitas (ROA) PT. Bank OCBCNISP, Tbk. 

Hasil Koefisien Determinasi (R2)
Analisis koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase 
sumbanganvariabel independen secara bersamasama  terhadap variabel dependen. Hasil 
perhitungan koefisien determinasi tersebut dapat dilihat pada tabel 4. 
 

Tabel 4 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 
Estimate 

1 .851a .724 .682 .12421 
 

Sumber: Output SPSS V.22 
 
Tabel 4 menunjukkan koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi  (R Square). Nilai R 
meneyangkan tingkat hubungan antar variabel-variabel independen (X) dengan variabel 
dependen (Y). Dari hasil data yang telah diolah diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 
0,851 atau sama dengan 85,1%, artinya hubungan antara variabel X (Capital Adequacy Ratio, 
Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Non Performing Loan) terhadap variabel Y 
(Return On Asset) dalam kategori kuat. R2 (adjusted R square) merupakan nilai R2 yang 
disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model, dari hasil 
perhitungan pada tabel 4 nilai adjusted R square sebesar 0,682 atau 68,2%. .Artinya 68,2% 
Return On Asset (ROA) dipengaruhi oleh ketiga variabel independen Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non Performing Loan 
(NPL). 
Sedangkan sisanya 31,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non Performing Loan (NPL) cukup begat terhadap 
perubahan Return On Asset (ROA). 
 
PERBANDINGAN HASIL PENELITIAN 
Penelitian yang te1ah dilakukan memberikan hasil yang dapat dibandingkan dengan penelitian 
sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.  
1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (X1) terhadap Return On Asset (Y). 
Dari hasil penelitian ini, dapat diambil keputusan bahwa secara parsial CAR berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBC NISP, Tbk. 
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Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian / sebelumnya oleh Andrea Widianata (2012) 
yang menunjukkan bahwa secara parsial CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap Profitabilitas (ROA). 
2. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (X2) terhadap Return On Asset (Y). 
Dari hasil uji t (parsial) antara BOPO terhadap profitabilitas (ROA) menghasilkan kesimpulan 
bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) PT. 
Bank OCBC NISP, Tbk. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Andrea Widianata (2012) dan Jhohannes R. W. Simorangkiryang menunjukkan bahwa BOPO  
berpengaruh negatif dan signiftkan terhadap ROA. 
3. Pengaruh Non Performing Loan (X3) terhadap Return On Asset(Y).  
Disimpulkan bahwa secara parsial NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Profitabilitas (ROA). Hal ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 
Esther Novelina Hutagalung, Djumahir, Kusuma Ratnadewi (2013) yang menyatakan bahwa 
NPL berpengaruh positif dansignifikan terhadap ROA. 

PENUTUP

KESIMPULAN
Penelitian ini mencoba untuk meneliti analisa pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 
Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL) terhadap 
Profitabilitas (Return on Asset) PT. Bank OCBC NISP, Tbk periode 2008-2013. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian,dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
Hasil uji t atau uji secara parsial antara CAR terhadap Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai 
t-hitung sebesar -1,328 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,725. Nilai t-hitung lebih keeil dari 
nilai t-tabel (-1,328 < 1,725) artinya variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) PT. Bank OCBC NISP, Tbk pada 
periode 2008-2013 perkuartal. 
Hasil uji t atau uji secara parsial antara BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) menunjukkan 
nilai t-hitung sebesar -4,842 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,725. Nilai t-hitung lebih keeil 
dari nilai t-tabel (-4,842 < 1,725) artinya variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
(BOPO) berpengaruh negatif dan sangat signiftkan terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank 
OCBC NISP, Tbk periode 2008-2013 perkuartal. 
Hasil uji t atau uji secara parsial antara NPL terhadap Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai 
t-hitung sebesar 2,565 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,725. Nilai t-hitung lebih begaT dari 
nilai t-tabel (2,565 > 1,725) artinya variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank OCHC NISP, Tbk periode 2008-2013 
perkuartal. 
Berdasarkan hasil uji F atau uji secara simultan antara CAR, BOPO dan NPL terhadap 
Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai F-hitung sebesar 17,465 sedangkan nilai F-tabel 
sebesar 3,098 (F-hitung > F-tabel) dan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,851 atau 
sama dengan 85,1% . Adjusted R square atau R2 yang disesuaikan sebesar 0,682 atau 68,2%. 
Dari hasil yang diperoleh diatas malm 
dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan 
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Operasioanl (BOPO) dan Non Performing Loan (NPL) tersebut secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank OCBC NISP, Tbk 
sebesar 17,465 pada periode 2008-2013 perkuartal, dan pengaruh ketiga variabel independen 
tersebut cukup begaT terhadap perubahan Profitabilitas (ROA) yakni sebesar 68,2% 
sedangkan sisanya 31,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. 
 
KETERBATASAN PENELITIAN 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti 
berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 
Penelitian ini hanya menggunakan faktor internal untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROA) perbankan. 
Penelitian ini  hanya menggunakan objek penelitian pada PT. Bank OCBC NISP, Tbk serta 
menggunakan periode penelitian 6 (tahun), yaitu 2008-2013 dengan menggunakan data per 
kuartal laporan keuangan. Sehingga hasil ini belum dapat menggeneralisasikan hasil 
penelitian. 
Penelitian ini hanya menggooakan 3 variabel bebas yaitu CAR, BOPO dan NPL, sedangkan 
variabel yang mungkin mempengaruhi profitabilitas (ROA) tidak hanya ketiga variabel bebas 
tersebut yang bisa digunakan dalam penelitian seperti: NIM, ROE, ROI, LDR dan masih 
banyak lagi. 
 
REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun 
rekomendasi yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang 
lebih baik, yaitu: 
Bagi peneliti selanjutnya! diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar 
variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatifyang dapat menggambarkan hal-hal 
apa saja yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dan dapat memperpanjang 
periode penelitian dan disarankan untuk memperluas eakupan penelitian tentang pengaruh 
rasio keuangan terhadap kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara 
keseluruhan dengan menggunakan rasio-rasio lain selain rasio yang dipakai pada penelitian 
ini. 
Bagi pihak manajemen PT. Bank OCBC NISP, Tbk diharapkan mampu menjaga 
keseimbangan rasio keuangan, CAR, BOPO dan NPL agar tetap terjaga sesuai dengan 
Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Bagi investor dan ealon investor untuk menanamkan modal atau menyimpan dana, terlebih 
dahulu harns memperhatikan rasio-rasio yang dominan berpengaruh terhadap kesehatan bank. 
Sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja dari bank tersebut yang dapat meningkatkan 
return agar dapat terhindar dari kerngian pada masa yang akan datang. 
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembagian dividen kas dan 
investasi aset tetap terhadap harga saham. Data yang diperoleh berupa data sekunder 
dari Bursa Efek Indonesia. Adapun data tersebut berupa laporan keuangan tahun 2011-
2015. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh 20 
perusahaan yang dapat dijadikan sampel. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara parsial pembagian dividen 
kas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 dan thitung = 10,820 > ttabel(0,05: 97) = 
1,98793 dan investasi aset tetap memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 dan thitung 
= 7,949 > ttabel(0,05: 97) = 1,98793, berarti Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan laba 
bersih memiliki nilai signifikansi sebesar 0,166 > 0,05 dan thitung = 1,398 < ttabel(0,05: 97) = 
1,98793, berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Dan secara simultan pembagian dividen 
kas, investasi aset tetap, dan laba bersih memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 
dan Fhitung = 54,691 > Ftabel(0,05) = 2,71, berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

 
Kata kunci: harga saham, pembagian dividen kas, laba bersih, dan investasi aset tetap. 
 
 

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Tujuan berdirinya suatu perusahaan adalah meningkatkan harga saham perusahaannya. 

Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Saham 
diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana tambahan dari pihak 
eksternal, agar perusahaan dapat melakukan ekspansi (perluasan) usahanya dan memperbaiki 
struktur modal perusahaan.  

Jika keputusan investasi perusahaan tepat, maka perusahaan akan mempunyai potensi 
untuk memperoleh laba dan perusahaan mampu membayarkan dividen kepada para pemegang 
saham. Dengan membagikan dividen kepada para pemegang saham, berarti perusahaan 
memperhatikan kesejahteraan para pemegang saham. Sebelum perusahaan melakukan 
pembagian dividen, biasanya pihak manajemen membuat pengumuman dividen terlebih 
dahulu. Pengumuman dividen oleh perusahaan adalah sinyal bagi para pemegang saham. Pada 
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dasarnya, manajer dan pemegang saham memiliki informasi yang berbeda, di mana manajer 
memiliki informasi yang lebih lengkap daripada pemegang saham. 

Pembayaran dividen bisa dalam bentuk dana tunai (kas), aset selain kas, atau dalam bentuk 
saham. Pembayaran dividen dalam bentuk tunai lebih banyak dilakukan oleh perusahaan 
daripada dalam bentuk lain. Karena pembayaran dividen tunai membantu mengurangi 
ketidakpastian investor dalam aktivitas investasinya ke dalam perusahaan. 

Keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh 
perusahaan dimana manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan akan membagi 
dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek yang 
menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Apabila semakin besar tingkat 
dividen yang dibayarkan, berarti semakin sedikit saldo laba dan akibatnya akan menghambat 
tingkat pertumbuhan perusahaan. Jika perusahaan ingin menahan sebagian besar dari 
pendapatan agar tetap di dalam perusahaan, berarti jumlah yang tersedia untuk membayar 
dividen semakin kecil. 

Berhubungan dengan hal tersebut maka masalah yang akan timbul adalah bagaimana suatu 
kebijakan dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu kebijakan yang 
berkenaan dengan dividen merupakan hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh 
manajemen. Manajemen harus bisa membagi dana yang diperoleh atas laba perusahaan 
dengan bijak. Berapa besar dana yang akan digunakan untuk pembagian dividen, dan berapa 
besar dana yang akan digunakan untuk melakukan investasi. 

Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam 
suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Keputusan 
investasi yang dilakukan perusahaan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup 
perusahaan yang bersangkutan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 
“Analisa Pengaruh Pembagian Dividen Kas, Investasi Aset Tetap, dan Laba Bersih 
terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2011 – 2015”. 

Perumusan Masalah 
1. Apakah pembagian dividen kas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham? 
2. Apakah investasi aset tetap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 
3. Apakah laba bersih secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 
4. Apakah pembagian dividen kas, investasi aset tetap, dan laba bersih secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 
5.  

 
II. LANDASAN TEORI 

Pengertian Harga Saham 
Menurut (Sutedi, 2013: 43) saham memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan yang 
mengeluarkan, para pemegang saham dapat turut menentukan arah kebijaksanaan perusahaan 
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berhak atas pembagian keuntungan 
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perusahaan, berupa dividen. Sebaliknya, pemegang saham juga turut menanggung resiko jika 
perusahaan mengalami kerugian. 

Menurut (Harjito dan Martono, 2014: 246) saham adalah bukti kepemilikan atau 
penyertaan pemegangnya atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut (emiten). Saham 
juga merupakan bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan yang 
berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Perusahaan yang berbentuk PT dapat menjual sahamnya 
kepada masyarakat luas (masyarakat umum) apabila perusahaan tersebut sudah go public. 
Perusahaan yang telah go public tersebut dapat menjual sahamnya di Bursa Efek dengan cara 
mendaftarkan saham-sahamnya di Bursa Efek tersebut. 

Harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh 
pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. 

 
Jenis-Jenis Saham 

Menurut (Subramanyam dan Wild, 2010: 227-228) jenis - jenis saham antara lain: 
1). Saham preferen (preferred stocks) adalah kelompok khusus saham yang memiliki fitur 

yang tidak dimiliki oleh saham biasa. 
2). Saham biasa (common stocks) merupakan kelompok saham yang mencerminkan hak 

kepemilikan serta memiliki resiko tinggi dan pengembalian tinggi atas kinerja 
perusahaan. 
Menurut (Warren, dkk, 2014: G-9) jenis - jenis saham antara lain: 

1) Saham biasa (common stocks) merupakan saham yang beredar saat perusahaan 
mengeluarkan satu kelas saham saja. 

2) Saham preferen (preferred stocks) merupakan kelas saham dengan hak istimewa diatas 
saham biasa. 

Dari jenis-jenis saham tersebut, menurut (Siamat, 2005: 507-508) saham memiliki 
beberapa ciri – ciri, yaitu:  
1). Ciri - ciri saham biasa (common stocks) yaitu: 

a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 
b. Memiliki hak suara (one share one vote). 
c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah 

semua kewajiban perusahaan dilunasi. 
2). Ciri - ciri saham preferen (preferred stocks), yaitu: 

a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. 
b. Tidak memiliki hak suara. 
c. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. 
d. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu 

setelah kreditor apabila perusahaan likuidasi. 
e. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di 

samping penghasilan yang diterima secara tetap. 
 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 
Berikut merupakan faktor faktor yang mempengaruhi harga saham: 
1. Laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS) 
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Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima laba atas 

saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham (EPS) yang diberikan 
perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik. Ini akan mendorong investor 
untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi sehingga harga saham perusahaan akan 
meningkat. 
2. Tingkat bunga 

Tingkat bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara: 
a) Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, apabila suku 

bunga naik maka investor akan menjual sahamnya untuk ditukarkan dengan obligasi. 
Hal ini akan  menurunkan harga saham. Hal sebaliknya juga akan terjadi apabila 
tingkat bunga mengalami penurunan. 

b) Mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya, semakin 
tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan. Suku bunga juga 
mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga akan mempengaruhi laba perusahaan. 

3. Jumlah kas dividen yang diberikan 
Kebijakan pembagian dividen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian dibagikan dalam 

bentuk dividen dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba ditahan. Sebagai salah satu faktor 
yang mempengaruhi harga saham, maka peningkatan pembagian dividen merupakan salah 
satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham karena jumlah kas dividen 
yang besar adalah yang diinginkan oleh investor sehingga harga saham naik. 
4. Jumlah laba yang didapat perusahaan 

Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai profit 
yang cukup baik karena menunjukan prospek yang cerah sehingga investor tertarik untuk 
berinvestasi, yang nantinya akan mempengaruhi harga saham perusahaan. 
5. Tingkat resiko dan pengembalian 

Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan meningkat maka 
akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya semakin tinggi resiko maka semakin 
tinggi pula tingkat pengembalian saham yang diterima. 

 
Pengertian Kebijakan Dividen 

Menurut (Harjito dan Martono, 2014: 270) kebijakan dividen (dividend policy) merupakan 
keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada 
pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 
pembiayaan investasi di masa mendatang. 

 
Pengertian Dividen 

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham baik dalam bentuk distribusi kas 
maupun saham (Subramanyam dan Wild, 2010: 229). 

Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham (Warren, dkk, 
2014: G-3).  

 
Jenis-Jenis Pembayaran Dividen 

Menurut (Subramanyam dan Wild, 2010: 229) jenis-jenis pembayaran dividen yaitu: 
a). Dividen tunai (cash dividend) merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. 
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b). Dividen non tunai atau dividen properti merupakan dividen terutang dalam bentuk aset 
perusahaan, dalam bentuk barang atau dalam bentuk saham perusahaan lain. 

c). Dividen saham (stock dividend) adalah distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada 
pemegang saham secara proporsional. 
Menurut (Warren, dkk, 2014: G-3) jenis-jenis pembayaran dividen yaitu: 

a). Dividen tunai (cash dividend) merupakan pembagian pendapatan secara tunai oleh 
perusahaan ke para pemegang sahamnya. 

b). Dividen saham (stock dividend) merupakan pembagian lembar saham ke pemegang 
saham. 
 
Pengertian Investasi 

Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam 
suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Dilihat dari 
jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu investasi jangka pendek, 
invesatasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Sedangkan dilihat dari jenis 
asetnya, investasi dibedakan ke dalam investasi pada aset riil dan investasi pada aset non-riil 
(aset financial). Investasi pada aset riil misalnya investasi dalam tanah, gedung, mesin, dan 
peralatan-peralatan. Adapun investasi pada aset non-riil misalnya investasi ke dalam surat-
surat berharga (Harjito dan Martono, 2014: 144). 

 
Pengertian Aset Tetap 

Menurut (Munawir, 2012: 17) aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang 
fisiknya nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklarifikasikan sebagai aset tetap selain 
aset itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen (aset 
tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu 
periode kegiatan perusahaan). 

Yang dimasukkan dalam kelompok aset tetap ini meliputi: (1) tanah yang diatasnya 
didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat 
parker, dan lain sebagainya, (2) bangunan, baik bangunan kantor, took, maupun bangunan 
untuk pabrik, (3) mesin, (4) inventaris, dan (5) kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat 
lainnya. Aset selain tanah akan disusut selama jangka waktu/ umur kegunaannya. 

Menurut (Setiawan, 2013: 99) aset tetap adalah aset yang dapat memberikan manfaat 
ekonomis bagi perusahaan lebih dari satu periode akuntansi. Ciri-ciri aset tetap yaitu (1) 
digunakan dalam aktivitas perusahaan secara kontinyu lebih dari satu periode akuntansi, (2) 
dimiliki dengan tujuan tidak untuk dijual, dan (3) nilainya cukup tinggi. 

 
Aset tetap dibagikan menjadi: 

1. Aset tetap berwujud (tangible assets) yaitu aset berumur panjang yang memiliki 
karakteristik fisik dan yang dibeli bukan untuk dijual kembali serta digunakan dalam 
operasi normal perusahaan. Contoh tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. 

2. Aset tetap tidak berwujud (intangible assets) yaitu aset berumur panjang yang tidak 
memiliki karakter fisik dan yang dibeli bukan untuk dijual kembali, serta digunakan dalam 
operasi normal perusahaan. Contoh hak cipta, paten dan goodwill, dan merk dagang. 

Dalam (PSAK 16, 2015: 445) Aset tetap adalah aset berwujud yang: 
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(a). Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan 
(b).Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

 
Biaya Perolehan Aset Tetap 

 (PSAK 16, 2015: 446) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 
atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat 
perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset 
ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. 

Metode Penyusutan Aset Tetap 
Faktor-faktor yang menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode. Tiga 

faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Biaya aset awal 
2. Masa manfaat yang diharapkan 
3. Estimasi nilai pada akhir masa manfaatnya. Faktor yang ketiga disebut nilai sisa, atau nilai 

buku. 
Menurut (Setiawan, 2013: 101) ada tiga faktor yang mempengaruhi besarnya beban 

penyusutan, yaitu (1) harga perolehan, (2) umur ekonomis, dan (3) nilai residu. Metode 
penyusutan aset tetap terdiri dari: 

 
1). Metode Garis Lurus 

Beban 
Penyusutan =  

Harga Perolehan – Nilai 
Residu 

Umur Ekonomis 
2). Metode Saldo Menurun Ganda 

Tarif  =   
2 x 

100% 
Umur Ekonomis 

 
Beban 

Penyusutan =  
Tarif x Nilai Buku Aset Awal 

Periode 
3). Metode Jumlah Angka Tahun 

Jumlah Angka Tahun 
=   

 n x 
(n+1) 
2 

Beban 
Penyusutan =  

Angka Tahun Dibalik      x (Harga Perolehan – Nilai 
Residu) Jumlah Angka Tahun 

4). Metode Unit Produksi 

Beban Penyusutan 
=          

Produksi Aktual       x (Harga Perolehan – Nilai 
Residu) Estimasi Kapasitas 

Produksi 
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Pengertian Laba Bersih 
Menurut (Warren. dkk, 2014: G-4) Laba (earning) adalah selisih antara jumlah 

diterima dari pelanggan atas barang dan jasa yang diberikan dan jumlah yang dibayarkan 
untuk input yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa.  

Laba bersih (net income/ net profit)  adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh 
biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikuarangi pajak penghasilan yang disajikan dalam 
bentuk laporan laba rugi. Laba bersih dapat berarti berbeda-beda sehingga selalu 
membutuhkan klarifikasi. 

 
Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 
yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat 
disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 
laporan keuangan (PSAK KDPPLK, 2015: 81). 

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 
keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 
pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (PSAK 1, 2015: 118). 

 
Jenis-Jenis Laporan Keuangan 
Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 
(PSAK 1, 2015: 126-140). 
1) Laporan laba rugi komprehensif (income statements) adalah entitas yang menyajikan 

seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode, serta menunjukkan 
komponen pendapatan komprehensif lain. 

2) Laporan perubahan ekuitas (statement of changes equity) adalah entitas yang menyajikan 
informasi perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama satu periode tertentu. 

3) Laporan posisi keuangan (statement of financial position) adalah daftar aset, kewajiban, 
dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau 
tahun tertentu. 

4)  Laporan arus kas (statement of cash flows) adalah ringkasan dari penerimaan dan 
pembayaran kas untuk periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. 

5) Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang menyajikan informasi dasar 
penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan dan 
mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian 
manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami 
laporan keuangan. 
 

Penelitian Terdahulu 
(Adiliawan, 2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh komponen arus kas dan laba 

kotor terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 
sampel sebanyak 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 
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2007 - 2009. Hasil yang didapat adalah hanya variabel arus kas dari aktivitas operasi yang 
secara positif dan signifikan mempengaruhi harga saham. 

(Musdalifah, 2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh persistensi laba, arus kas, 
dan kebijakan dividen terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dalam pemilihan sampel dan periode penelitian terdiri dari 7 hari yaitu 3 hari 
sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
simultan persistensi laba, arus operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan kebijakan 
dividen berpengaruh terhadap harga saham. Namun, secara parsial menunjukkan hasil bahwa 
arus kas operasi dan arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Persistensi 
laba dan arus kas investasi berpengaruh negatif sedangkan kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap harga saham. 

(Sa’adah, 2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh laba akuntansi, komponen arus 
kas, ukuran perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan kelompok LQ 45. Penelitian 
ini difokuskan pada perusahaan kelompok LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 
periode tahun 2009 – 2011. Hasil penelitian menunjukkan, laba akuntansi, arus kas total, arus 
kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap harga saham. 

(Adhani, 2014) menguji pengaruh dividen kas dan arus kas bersih terhadap harga saham 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2011 – 2013 memperoleh 
kesimpulan bahwa dividen kas dan arus kas bersih berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham, dimana nilai signifikansinya dibawah nilai hipotesis yang telah ditentukan (0,05). 
Dengan demikian dapat disimpulkan hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang ada.  

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan variabel independen (X) 
yaitu pembagian dividen kas (X1), investasi aset tetap (X2), dan laba bersih (X3). 

 
 

III.METODE PENELITIAN 
Sumber Data 

Data-data yang digunakan untuk penelitian yaitu pembagian dividen kas, investasi aset 
tetap, laba bersih dan harga saham berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang 
terdapat di website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Adapun data-data berupa teori 
berasal dari buku-buku perkuliahan, jurnal-jurnal akuntansi, skripsi dan tesis akuntansi yang 
diperoleh dari perpustakaan dan internet. 

Horizon Waktu 
Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan Studi Time Series yaitu penelitian 

terhadap rentetan waktu atau dalam kurun waktu yang berurutan. Periode yang digunakan dari 
data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tahun 2011 – 2015. 

Unit Analisis Data 
Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur di semua sektor yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 - 2015. 
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Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data 
1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
mepelajari catatan-catatan atau dokumen. Dalam hal ini dokumen perusahaan yang dimaksud 
adalah annual report perusahaan. 
2. Metode Pemilihan Data 

Pemilihan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yang didasarkan 
atas beberapa kriteria, yaitu: 
1. Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2011, 

dan menyampaikan laporan keuangan yang dibukukan pada periode tahun 2011 – 2015. 
2. Laporan keuangan tahun 2011 – 2015 secara lengkap dipublikasikan di website Bursa Efek 

Indonesia. 
3. Laporan keuangan berakhir di 31 Desember setiap tahunnya. 
4. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. 
5. Perusahaan melakukan pembagian dividen kas, melakukan investasi atas aset tetap dan 

memperoleh laba setiap tahun. 
6. Harga Saham yang dijual ke public nilainya diatas Rp.100,00 dalam waktu penelitian. 
7. Nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan bernilai positif. 
8.  

Variabel dan Pengukuran 
Berdasarkan permasalahan dan hipotesis, maka variabel dalam penelitian ini 

dikelompokkan dalam dua variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen 
terdiri pembagian dividen kas (X1), investasi aset tetap (X2), dan laba bersih (X3). Dan 
variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham (Y). 

 
Metode Statistik untuk Analisis Data 

Untuk melakukan penelitian statistik dapat disimpulkan apakah menerima atau menolak 
hipotesis yang diajukan. Untuk ketepatan penghitungan sekaligus mengurangi human error 
digunakan SPSSv.21 for Windows. Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
1. Uji Statistik Deskriptif 

(Ghozali, 2016) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 
kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). 

 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji statistik t dan uji statistik 
F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 
dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 
statistik (Ghozali, 2016). 
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b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolonieritas di dalam model regresi linear yaitu dengan melihat nilai (1) tolerance  dan 
lawannya (2) variance inflaction factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 
independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang 
umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  0.10 
atau sama dengan nilai VIF  10. (Ghozali, 2016) 

c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 
Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 
observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena 
“gangguan” pada seseorang individu/ kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 
individu/ kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena 
“gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu, kelompok yang berbeda. 
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016). 

 
d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan 
jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection
mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 
berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2016). 

 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Model regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan yang 
ada diantara kedua variabel. Metode regresi linear berganda ini juga dapat digunakan untuk 
peramalan dengan menggunakan data berkala (time series). Regresi linear berganda ini 
menggunakan tingkat keyakinan (signifikansi) sebesar  = 95%. 

 
4. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi merupakan koefisien yang akan menjelaskan berapa besar variabel 
bebas yang dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel tidak bebas sedangkan 
sisanya berarti dijelaskan oleh faktor lain. 
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b. Uji Statistik t 
Untuk menentukan tingkat signifikansi secara parsial antara masing-masing variabel bebas 

dengan variabel tidak bebas, maka hipotesis harus dilakukan dengan uji t dengan pada taraf 
signifikan sebesar  = 5% secara dua arah (two tail). Selanjutnya diambil suatu keputusan, 
diterima atau ditolaknya hipotesis yaitu dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel 
dengan kriteria atau dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dari hasil uji 
statistik dengan nilai signifikan yangditentukan, dalam penelitian ini ditetapkan nilai 
signifikan sebesar 0,05 atau 5%. 

Adapun kriteria pengujian sebagai berikut dengan  = 0,05: 
1. Apabila signifikan t atau p value <  atau 0,05, maka Ho ditolak, Ha diterima. 
2. Apabila signifikan t atau p value >  atau 0,05, maka Ho diterima, Ha ditolak. 
3.  
c. Uji Statistik F 

Sehubungan dengan uji regresi linear berganda, uji hipotesis ditentukan dengan 
menggunakan uji F. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikansi pengaruh 
variabel-variabel dependen. Pengujian ini akan membandingkan nilai signifikansi dari hasil 
pengujian data dengan membandingkan nilai signifikan yang telah ditetapkan sebesar 0,05 
(5%). 

Adapun kriteria pengujian sebagai berikut dengan  = 0,05: 
1. Apabila signifikan F atau p value <  atau 0,05, maka Ho ditolak, Ha diterima. 
2. Apabila signifikan F atau p value >  atau 0,05, maka Ho diterima, Ha ditolak. 

 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 - 2015. Populasi terdiri dari 142 perusahaan yang 
selanjutnya dilakukan pemilihan untuk mendapatkan sampel perusahaan, pemilihan sampel 
didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 
Pemilihan sampel menghasilkan 18 perusahaaan yang dianggap memenuhi kriteria sampel 
dalam penelitian ini. 

Hasil Penelitian 
Setelah didapat 18 sampel perusahaan dari 142 populasi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2015, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah pengujian uji deskriptif, kemudian pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis 
penelitian. 

 
Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan hasil pengolahan data statistik deskriptif dari setiap variabel 
yang ada dalam penelitian ini. 
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Descriptive Statistics

 N Minimum Maximum Mean td. Deviation 
PEMBAGIAN DIVIDEN 
KAS 

90 19.96 30.14 25.6201 2.21107

INVESTASI ASET 
TETAP 

90 20.02 28.87 25.5680 2.09254

LABA BERSIH 90 20.51 32.77 26.9884 2.20303
HARGA SAHAM 90 5.52 12.87 8.2514 1.84692
Valid N (listwise) 90     
 
Berdasarkan tabel diatas, dalam penelitian ini nilai terkecil harga saham dari 

perusahaan sampel adalah 5,52 dan nilai terbesar adalah 12,87 dengan nilai rata-rata 8,2514, 
standar deviasi harga saham dalam penelitian ini sebesar 1,84692 hal ini menjelaskan bahwa 
rentang antara nilai harga saham data individu terhadap nilai rata-ratanya adalah 1,84692.  

Dalam penelitian ini digunakan variabel independen pembagian dividen kas yang 
diukur dengan rasio. Pada perusahaan sampel nilai terkecil dari pembagian dividen kas adalah 
19,96 dan nilai terbesar 30,14 dengan nilai rata – rata 25,6201 dan standar deviasinya 2,21107. 

Variabel independen selanjutnya adalah investasi aset tetap yang diukur dengan rasio. 
Pada perusahaan sampel nilai terkecil dari investasi aset tetap adalah 20,02 dan nilai terbesar 
28,87 dengan nilai rata – rata 25,5680 dan standar deviasinya 2,09254. 

Variabel independen selanjutnya adalah laba bersih yang diukur dengan rasio. Pada 
perusahaan sampel nilai terkecil dari laba bersih adalah 20,51 dan nilai terbesar 32,77 dengan 
nilai rata – rata 26,9884 dan standar deviasinya 2,20303. 
 
Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal 
atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan alat uji 
One-Sample Kolmogorov-smirnov dan dengan memperhatikan grafik plot linear. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 Unstandardized 
Residual 

90 
Normal 
Parametersa,b 

Mean .0000000  
Std. Deviation 1.09432874 

MostExtreme 
Differences 

Absolute .124 
Positive .124 

 Negative -.081 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.174 
Asymp. Sig. (2-tailed) .127 
a. Test distribution is Normal. 

   b.  Calculated from data. 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa variabel dalam penelitian ini berdistribusi 
normal, hal ini dapat dilihat dari nilai Asyim. Sig. (2-tailed) yang bernilai lebih besar dari 0,05 
yaitu Asyim. Sig. (2-tailed) = 0,127 > 0,05. 

 

 
Gambar di atas mendukung kesimpulan yang diambil berdasarkan tabel, pada gambar 

tersebut dapat dilihat bahwa penyebaran data (titik) di sekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal menunjukan pola distribusi yang normal, sehingga model regresi dapat 
memenuhi asumsi normalitas.  

 
Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) -1.473 1.642  -.897 .372   
PEMBAGIAN 
DIVIDEN KAS 

1.017 .094 1.217 10.820 .000 .323 3.100

INVESTASI ASET 
TETAP 

-.741 .093 -.839 7.949 .000 .366 2.731

LABA BERSIH .097 .069 .116 1.398 .166 .596 1.677
a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel 
bebas (Independent), hal tersebut ditunjukan dengan nilai Tolerance variabel yang masing – 
masing lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, yaitu yaitu pada variabel 
pembagian dividen kas Tolerance = 0,323 > 0,01 dan VIF = 3,100 < 10, pada variabel 
investasi aset tetap Tolerance = 0,366 > 0,01 dan VIF = 2,731 < 10, dan pada variabel laba 
bersih Tolerance = 0,596 > 0,01 dan VIF = 1,677 < 10. 
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Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Berdasarkan Output Scatterplot pada gambar di atas terlihat bahwa titik – titik menyebar 
dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah heteroskedastisitas. 
 
Uji Autokolerasi 

Model Summaryb

odel R R Square djusted R Square d. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

. 806a . 649 . 637 1.11325 1.975
Predictors: (Constant), LABABERSIH, INVESTASIASETTETAP, 
PEMBAGIANDIVIDENKAS 
b. Dependent Variable: HARGASAHAM 

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai d = 1,975 (kolom Durbin Watson), dan 

berdasarkan tabel Durbin Watson (Lampiran A-3) dengan jumlah observasi sebanyak 90 dan 
variabel bebas 3 dan variabel terikat 1, maka diperoleh nilai dL = 1,5889 dan dU = 1,7264. 
Berikutnya dapat ditentukan nilai (4 – dL) adalah 4 – 1,5889 = 2,4111 dan (4 – dU) adalah 4 – 
1,7264 = 2,2736. Pada hasil uji autokorelasi dapat dilihat bahwa dilai d sebesar 1.935 berada 
diantara dU dan (4 – dU) yaitu 1,7264 < 1,975 < 2,2736. Hasil uji Durbin-Watson tersebut 
menunjukan bahwa tidak terdapat korelasi antara anggota sampel dalam penelitian ini. 
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Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa

               Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) -1.473 1.642  -.897 .372   
PEMBAGIAN 
DIVIDEN KAS 

1.017 .094 1.217 10.820 .000 .323 3.100

INVESTASI ASET 
TETAP 

-.741 .093 -.839 7.949 .000 .366 2.731

LABA BERSIH .097 .069 .116 1.398 .166 .596 1.677
Dependent Variable: HARGASAHAM 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan hubungan antara pembagian dividen 

kas dan investasi aset tetap dengan harga saham dapat dilihat pada model regresi 
hubungan antara hasil pengukuran variable pembagian dividen kas dan investasi aset tetap 
dengan harga saham berikut ini. 

Harga Saham = -1,473 + 1,017 PEMBAGIANDIVIDENKAS – 0,741 
INVESTASIASETTETAP + 0,097 LABABERSIH + E 

Persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar -1,473, hal ini berarti 
jika variabel pembagian dividen kas (X1), investasi aset tetap (X2), dan laba bersih (X3)  
nilainya adalah 0, maka variabel harga saham (Y) nilainya adalah -1,473.  

Koefisien regresi pada variabel pembagian dividen kas (X1) sebesar 1,017, hal ini 
berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan pembagian dividen kas mengalami 
kenaikan 1 satuan, maka harga saham (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,017. 

Koefisien regresi pada variabel investasi aset tetap (X2) sebesar -0.741, hal ini berarti 
jika variabel independen lain nilainya tetap dan investasi aset tetap mengalami kenaikan 1 
satuan, maka harga saham (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,741. 

Koefisien regresi pada variabel laba bersih (X3) sebesar 0,097, hal ini berarti jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan laba bersih mengalami kenaikan 1 satuan, 
maka harga saham (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,097. 

 
Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summaryb 
Model R R Square djusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

. 806a . 649 . 637 1.11325 1.975
a.Predictors: (Constant), LABABERSIH, INVESTASI ASET TETAP, PEMBAGIAN 

DIVIDENKAS 
b. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien Adjust R Squared yang dihas

variabel independen sebesar 0,637. Hal ini berarti bahwa 63,7% variabel dependen harga sa
variabel pembagian dividen kas dan investasi aset tetap, dan sisanya sebesar 36,3% (100% - 63
variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.  

Uji Statistik t 
Coefficientsa

Model Unstandardized 
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Standardized 
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t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 
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INVESTASI ASET 
TETAP 
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a. Dependent Variable: HARGASAHAM 

 
1. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai thitung = 10,820 dan nilai ttabel  = 1,98793 

sehingga dapat diketahui thitung > ttabel yaitu 10,820 > 1,98793, dan signifikansi variabel 
pembagian dividen kas sebesar 0,000 < 0,050, maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 
dapat dikatakan bahwa pembagian dividen kas secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 

2. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai thitung = 7,949 dan nilai ttabel = 1,98793 sehingga 
dapat diketahui thitung > ttabel yaitu 7,949 > 1,98793, dan signifikansi variabel investasi aset 
tetap sebesar 0,000 < 0,050, maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dikatakan 
bahwa investasi aset tetap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

3. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai thitung = 1,398 dan nilai ttabel = 1,98793 sehingga 
dapat diketahui thitung > ttabel yaitu 1,398 < 1,98793, dan signifikansi variabel investasi aset 
tetap sebesar 0,166 > 0,050, maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat dikatakan 
bahwa laba bersih secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 
Uji Statistik F 

ANOVAa

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 196.303 3 65.434 54.691 .000b 
Residual 102.894 86 1.196   
Total 299.197 89    

a. Dependent Variable: HARGASAHAM 
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Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 
54,691 dan nilai Ftabel sebesar 2,71 sehingga dapat diketahui thitung > ttabel yaitu 54,691 < 
2,71 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,050, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
sehingga berdasarkan hasil uji F tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian dividen 
kas, investasi aset tetap, dan laba bersih secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan
1. Berdasarkan uji t, diketahui bahwa pembagian dividen kas berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikansi 0,00 < 0,05 dengan 
nilai thitung > ttabel (10,820 > 1,98793). Berarti Ho ditolak, dan Ha diterima. 

2. Berdasarkan uji t, diketahui bahwa investasi aset tetap berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikansi 0,00 < 0,05 dengan nilai thitung > 
ttabel yaitu (7,949 > 1,98793). Berarti Ho ditolak, dan Ha diterima. 

3. Berdasarkan uji t, diketahui bahwa laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikansi 0,166 > 0,05 dengan nilai thitung < ttabel 
yaitu (1,398 < 1,98793). Berarti Ha ditolak, dan Ho diterima. 

4. Berdasarkan uji F, diketahui bahwa semua variabel pembagian dividen kas dan investasi 
aset tetap berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat 
signifikansi 0,00 < 0,05 dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu (54,691 > 2,71). Berarti Ho 
ditolak, dan Ha diterima. 

 
Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran – saran yang dapat diberikan pada penelitian 
selanjutnya antara lain : 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan 

rentang waktu yang lebih lama agar hasil pengujian lebih akurat.  
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian yang lain. 

Variabel lain ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang tidak berasal dari laporan keuangan 
yang dilaporkan dan dapat berupa faktor yang berasal dari luar perusahaan.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat analisis yang berbeda dengan 
penelitian yang sebelumnya. Hal ini untuk menguatkan ataupun menentang hasil penelitian 
yang ada. 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Total Quality Management

(TQM), penghargaan (reward), dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada 
PT Fizz Kreasi Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan analisis reliabiltas, validitas, uji asumsi klasik, 
koefisien korelasi, koefisien regresi, analisis regresi berganda, uji t dan uji F, untuk bisa 
digunakan menjawab tujuan penelitian ini. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X1 (TQM) memiliki nilai t hitung > t 
tabel (7,195 > 1,997) dan signifikansi (0,000 < 0,05), sehingga menolak Ho1 dan 
menerima Ha1, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara TQM terhadap
kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia. Untuk variabel X2 (penghargaan)
memiliki nilai t hitung > t tabel (2,394 > 1,997) dan signifikansi (0,020 < 0,05) maka 
untuk X2 (penghargaan) menolak Ho2 dan menerima Ha2 yang berarti terdapat pengaruh 
yang signifikan antara penghargaan terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi 
Indonesia.  Untuk variabel X3 (budaya organisasi) memiliki nilai t hitung > t tabel (2,272 
> 1,997) dan signifikansi (0,026 < 0,05) maka untuk X3 (budaya organisasi) menolak 
Ho3 dan menerima Ha3 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia. Hasil untuk uji F,  
menunjukkan nilai F hitung > F tabel (76,532 > 2,744) dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 
0,05), maka Ho4 ditolak dan menerima Ha4 yang berarti terdapat pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama antara TQM, penghargaan, dan budaya organisasi 
terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia. 

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 

Salah  satu  masalah  nasional  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  saat  ini 
masalah  penanganan  terhadap  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia.  Jumlah sumber 
daya manusia  yang besar apabila dapat digunakan secara  efektif dan efisien  akan  
bermanfaat untuk  menunjang  laju  pembangunan  nasional yang berkelanjutan. Agar di 
dalam masyarakat tersedia sumber daya manusia yang handal diperlukan  pendidikan yang 
berkualitas, penyediaan berbagai fasilitas sosial, dan lapangan  pekerjaan  yang  memadai. 
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Tantangan  utama yang sesungguhnya  adalah bagaimana  dapat menciptakan sumber daya 
manusia yang dapat menghasilkan kinerja optimal untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. 

Keberhasilan suatu perusahaan ini dipengaruhi oleh kinerja karyawan (job
performance) atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan  tugas 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan merupakan sumber daya 
yang penting bagi perusahaan, karena memiliki bakat,  tenaga, dan kreativitas  yang  sangat  
dibutuhkan  oleh  organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain itu karyawan merupakan  kunci  
penentu keberhasilan  perusahaan.

Untuk itu setiap karyawan selain dituntut untuk memiliki pengetahuan,  keterampilan 
dan kemampuan, juga harus mempunyai pengalaman, motivasi, disiplin diri, dan semangat 
kerja  tinggi, sehingga  jika  kinerja karyawan perusahaan  baik  maka kinerja perusahaan juga 
akan meningkat yang menuju pada pencapaian tujuan perusahaan. Setiap organisasi maupun 
perusahaan akan berusaha untuk  meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan. Berbagai cara ditempuh untuk meningkatkan  kinerja 
karyawan misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian kompensasi dan motivasi 
serta  menciptakan  lingkungan kerja yang baik. 

Lingkungan persaingan yang tajam dan bersifat global tidak hanya menuntut 
perusahaan untuk fokus terhadap sumber daya manusianya saja tetapi perlu meningkatkan 
mutu dan keunggulan daya saing yang dipengaruhi empat faktor yaitu: mutu, fleksibilitas, 
kecepatan, dan biaya yang rendah. Untuk itu dibutuhkan  Total Quality Management (TQM)
yang dikembangkan sebagai salah satu alat untuk memperbaiki kinerja melalui perbaikan 
kualitas pada seluruh aspek organisasi. Hal yang perlu dilakukan yaitu penghapusan berbagai 
macam pemborosan secara signifikan yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
Disamping itu peran continuous improvement pada perusahaan dapat memperbaiki tingkat 
kinerja dan mengurangi tingkat kesalahan kerja. Menurut Tjiptono dan Diana (2003:4) TQM 
merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi 
melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya.

Selain penerapan TQM, perusahaan juga perlu menerapkan sistem akuntansi 
manajemen sebagai mekanisme untuk mempengaruhi perilaku karyawan dalam berbagai cara 
memaksimalkan kesejahteraan organisasi dan karyawan. Sistem akuntansi manajemen yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi  penghargaan (reward). Penghargaan adalah segala 
bentuk pengembalian baik finansial maupun non finansial yang diterima karyawan karena jasa 
yang disumbangkan ke perusahaan hal ini dikemukakan oleh Mintje (2013:55). Begitu juga 
dengan penghargaan yang berbasis kinerja mendorong karyawan mengubah kecenderungan 
mereka dari semangat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri ke semangat memenuhi 
kepentingan organisasi. 

Penghargaan berbasis kinerja memberikan dua manfaat, yaitu memberi motivasi dan 
memberi informasi hal ini dikemukakan oleh Hermawan (2014:81). Penghargaan merupakan 
seluruh paket keuntungan yang disediakan perusahaan kepada karyawannya seperti kenaikan 
gaji, upah, pensiun, liburan, promosi (kenaikan jabatan yang lebih tinggi), jaminan 
keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, insentif dalam bentuk uang dan barang maupun 
pujian yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Dengan diterapkannya sistem 
penghargaan di dalam perusahaan tersebut maka kualitas kinerja dari para individu itu sendiri 
akan semakin terpacu apabila mereka diberi penghargaan baik berupa fisik maupun non fisik 
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yang layak atas hasil kinerjanya. Sehingga para manajer maupun karyawan akan lebih giat lagi 
dalam melaksanakan kinerjanya. 

Selain TQM dan penghargaan faktor lain yang tidak kalah pentingnya terhadap kinerja 
adalah budaya organisasi. Susanto (2006:109) mengatakan untuk menciptakan kinerja 
karyawan yang efektif dan efisien demi kemajuan organisasi maka perlu adanya budaya 
organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi acuan karyawan untuk 
melakukan aktivitas organisasi. Setiap organisasi maupun perusahaan akan berusaha untuk 
meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
Menurut Sarplin dalam Susanto (2006:120) budaya oganisasi adalah suatu sistem nilai, 
kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur 
sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi.  

Mengenai budaya organisasi dalam sebuah organisasi tidak akan berkembang menjadi 
organisasi yang maju tanpa memperkokoh dasar budayanya, setelah budaya kuat maka akan 
berpengaruh besar terhadap strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Nilai inti organisasi itu akan dipegang secara intensif dan dianut secara meluas 
dalam suatu budaya yang kuat. Budaya kuat memperlihatkan kesepakatan yang tinggi 
dikalangan anggota tentang apa yang harus dipertahankan oleh organisasi tersebut. 
Pemahaman budaya organisasi terhadap karyawan akan membina rasa kebersamaan, kesetiaan 
dan komitmen antar anggota organisasi. Kualitas ini selanjutnya akan mengurangi 
kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi bahkan justru  mempengaruhi 
kinerja karyawan yang dapat menaikan koordinasi antar karyawan.  

Semua organisasi atau perusahaan memiliki tujuan yang relatif sama yaitu ingin 
memperoleh keuntungan dan kemajuan di dalam usahanya. Apalagi di era globalisasi ini 
persaingan perusahaan yang bergerak dibidang produk dan jasa pembuatan baju sudah 
semakin ketat, dengan munculnya banyak perusahaan-perusahaan pesaing yang bergerak 
dibidang yang sama. Maka dari itu eksistensi PT Fizz Kreasi Indonesia tidak lepas dari 
sumber daya manusia yang optimal dan manajemen yang handal. Mengingat fenomena yang 
terjadi pada tahun 2012 dimana PT Fizz Kreasi mengalami keterpurukan atau merugi 
dikarenakan menggunakan bahan baku yang kurang terkendali.  

Kemudian pada tahun 2014 PT Fizz Kreasi Indonesia mulai bangkit dari 
keterpurukannya dengan meningkatkan service atau pelayanan serta kualitas, hal tersebut 
berkaitan dengan penerapan TQM yang merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk 
memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungannya yang diperlukan dalam perusahaan untuk meningkatkan 
kinerja karyawan di dalam perusahaan. Dalam peningkatan kinerja karyawan, penghargaan 
perlu diberikan oleh perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik akan mendorong aktivitas 
operasional perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
perusahaan. Akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan para atasan kurang memberikan 
dukungan- dukungan secara positif seperti, tidak memberikan penghargaan oleh para 
karyawan, kurang mengerti akan keinginan bawahan serta kurang bijaksana dalam 
pengambilan keputusan dan tidak ada pendekatan terhadap karyawan sehingga mengakibatkan 
kurangnya komunikasi antara atasan dengan bawahan. Fenomena yang terjadi pada PT Fizz 
Kreasi Indonesia, dimana terdapat karyawan yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik, 
tepat waktu sehingga memberikan kontribusi positif kepada perusahaan tetapi apa yang 
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diterima karyawan tidak sebanding apa yang sudah diterima dalam hal ini adalah kompensasi 
yang diterima. Bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh tidak diterapkannya penghargaan sebagai 
alat pengendali, sehingga ada pihak yang merasa hasil kerjanya tidak dihargai yang membuat 
mereka akhirnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan. 

Untuk bangkit dari keterpurukan sebuah organisasi terutama yang terjadi pada PT Fizz 
Kreasi Indonesia dibutuhkan peran budaya organisasi. Dunia bisnis   khususnya PT Fizz 
Kreasi Indonesia juga tidak ingin ketinggalan dalam    membangun budaya organisai yang 
efektif guna menciptakan hasil kerja, disiplin kerja dan kualitas kerja karyawan yang lebih 
baik. Perusahaan dituntut untuk  memiliki visi dan misi yang jelas, strategik dan setiap 
komponen di dalamnya  juga  dituntut  untuk  dapat  merealisasikan visi  dan  misi  
perusahaan.  Visi dan misi ini  yang kemudian melahirkan nilai-nilai yang diyakini oleh 
anggota dan mencerminkan budaya organisasi.  

1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Apakah TQM berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz 

Kreasi Indonesia? 
2) Apakah penghargaan (reward) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT 

Fizz Kreasi Indonesia? 
3) Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan  terhadap kinerja karyawan pada PT 

Fizz Kreasi Indonesia? 
4) Apakah secara bersama-sama TQM, penghargaan (reward), dan budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia? 

2. Tinjauan Teori 
2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia merupakan komponen dari perusahaan yang mempunyai  arti  
yang  sangat  penting  sumber  daya  manusia  menjadi  sumber penentu dari perencanaan  
tujuan suatu perusahaan, karena fungsinya sebagai inti dari  kegiatan  perusahaan. Tanpa 
adanya sumber daya  manusia  maka  kegiatan perusahaan  tidak  akan  berjalan  sebagaimana  
mestinya  meskipun  pada  saat  ini otomatisasi telah   memasuki   setiap   perusahaan,   tetapi   
apabila   pelaku   dan pelaksana   mesin   tersebut   yaitu   manusia,   tidak   memberikan   
peranan   yang diharapkan maka otomatisasi itu akan menjadi sia-sia. 

 Untuk lebih memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya manusia,  berikut 
definisi yang dikemukakan oleh Rivai (2008:1) menyatakan bahwa manajemen sumber daya 
manusia adalah  salah  satu  bidang  dari manajemen  umum  yang meliputi segi-segi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Menurut Mangkunegara 
(2007:2), menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan 
dengan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). 

  Dari  definisi  di atas,  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen  sumber  daya manusia  
secara  garis  besar  sama  yaitu,  manajemen  sumber  daya  manusia mengatur  semua  tenaga  
kerja  secara  efektif  dan efisien  dengan  mengembangkan kemampuan yang mereka miliki 
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dalam mewujudkan tujuan   perusahaan, karyawan,  dan masyarakat. Dengan memiliki tujuan 
tertentu maka tenaga  kerja akan termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin. 

Fungsi  manajemen  sumber  daya  manusia sangat  luas,  hal  ini  disebabkan karena 
tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia untuk mengelola  unsur-unsur  
manusia  seefektif  mungkin  agar  memiliki  suatu  tenaga kerja yang memuaskan. Menurut 
Hasibuan (2007:21), fungsi-fungsi sumber daya manusia meliputi fungsi manajerial dan fungsi 
operasional.

2.2 Total Quality Management (TQM) 
TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungannya hal ini dikemukakan Tjiptono dan Diana (2003:4). 
Nasution (2001:28) mendefisikan TQM  sebagai  perpaduan semua fungsi dari suatu 
perusahaan ke dalam falsafah holistis yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork,
produktivitas dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Dari definisi-definisi di atas dapat 
diketahui bahwa TQM merupakan pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada
organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi-kombinasi antara fakta pencarian masalah 
dan cara penyelesaian masalah, guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam 
kualitas, produktivitas, dan kinerja lain dari perusahaan.

Filosofi dari TQM sebenarnya yaitu dimana sebuah perusahaan berusaha menciptakan 
suatu lingkungan yang memungkinkan pekerjanya menghasilkan produk atau jasa yang 
sempurna (zero-defect), dan mencoba memperbaiki kesalahan dimasa lalu. Penekanan pada 
kualitas juga telah menciptakan kebutuhan akan adanya suatu sistem akuntansi manajemen 
yang menyediakan informasi keuangan dan non keuangan tentang kualitas. Proses TQM 
memiliki input yang spesifik (keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan), mentransformasi 
(memproses) input dalam organisasi untuk memproduksi barang atau jasa yang pada 
gilirannya memberikan kepuasan kepada pelanggan (output).

Perlunya TQM sangatlah sederhana, karena TQM adalah metode terbaik untuk 
memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) konsumen. Karena TQM adalah suatu 
sistem yang berorientasi pada pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 
pelanggan secara berkelanjutan melalui eliminasi pemborosan, meningkatkan kualitas, 
pengembangan kualitas, pengembangan keterampilan. Selain itu TQM juga adalah langkah 
terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. 

Dengan demikian, tujuan akhir dari konsep TQM adalah untuk mencapai kepuasan 
pelanggan dan upaya mengurangi suatu kesalahan atau ketidaksempurnaan barang atau jasa 
yang dihasilkan. Yamit (2004:365) menegaskan, agar implementasi program TQM berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan persyaratan yaitu komitmen yang tinggi (dukungan 
penuh) dari manajemen puncak, mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM, 
menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, memilih 
koordinator (fasilitator) program TQM, melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang 
menerapkan TQM, merumuskan nilai, visi-misi, mempersiapkan mental untuk menghadapi 
berbagai bentuk hambatan, dan mengambil pelajaran dari kegagalan program TQM. 

TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua orang atau tenaga 
kerja, bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan 
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dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah dari pada nilai suatu produk. Konsep TQM 
ini memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh aspek 
manajemen organisasi hal ini dikemukakan Nasution (2005:28).  

Banyak hasil analisis yang menunjukkan bahwa manajemen kualitas berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dimensi 
kualitas dengan kinerja organisasi yang tergantung pada tipe organisasinya. Analisis lain 
adalah menguji pengaruh praktik manajemen kualitas terhadap kinerja dan keunggulan 
kompetitif perusahaan, yaitu menganalisa infrastruktur yang menciptakan lingkungan 
pendukung pelaksanaan manajemen kualitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur 
berpengaruh pada kinerja perusahaan dan berpengaruh pada keunggulan kompetitif 
perusahaan hal ini dikemukakan oleh  Nasution (2005:42).  

Menurut Nasution (2005:42) telah meneliti hubungan antara penerapan TQM dengan 
kinerja dan keunggulan kompetitif beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas merupakan syarat penting keberhasilan 
perusahaan, TQM merupakan pendekatan untuk mempertahankan hidup serta meningkatkan 
daya saing perusahaan, dan penerapan TQM memerlukan dukungan infrastruktur perusahaan. 
Keuntungan yang didapatkan perusahaan karena menyediakan barang dan jasa dengan kualitas 
terbaik yaitu berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. 
Gabungan keduanya menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan.  

2.3 Penghargaan (Reward)
Penghargaan pada dasarnya dapat saling menggantikan istilah kompensasi. Pengertian 

penghargaan menurut Simamora (2004:514) adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas 
dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas  para  karyawan  guna  mencapai  keunggulan  
yang kompetitif. Mulyadi dan Setyawan (2001:356) menjelaskan bahwa penghargaan  
berbasis  kinerja  mendorong  personel  untuk mengubah kecenderungan mereka dari 
semangat memenuhi kepentingan sendiri ke semangat untuk memenuhi tujuan organisasi. 

 Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penghargaan merupakan 
imbalan yang diberikan  dalam  bentuk  material  dan  non  material  yang diberikan  oleh  
pihak  perusahaan  kepada  karyawannya  agar  mereka  dapat  bekerja dengan  motivasi  
tinggi  dan  berpretasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  perusahaan, dengan   kata   lain   
pemberian   penghargaan   dimaksudkan   untuk   meningkatkan produktivitas  dan  
mempertahankan  karyawan  yang  berprestasi  agar  tetap  berada dalam  perusahaan. 

 Pemberian penghargaan dimaksudkan  sebagai  dorongan agar karyawan mau bekerja 
dengan lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga dapat mendorong kinerja karyawan 
menjadi lebih baik. 

Menurut Mulyadi dan Setyawan  (2001:355)  penghargaan  dapat digolongkan   ke 
dalam dua kelompok yaitu: 
1) Intrinstic Reward (non-finansial)

Rasa puas diri yang  diperoleh  seseorang  yang  telah  berhasil menyelesaikan 
pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran yang telah ditentukan. Untuk 
meningkatkan penghargaan instrinsik, manajemen dapat menggunakan berbagai teknik 
seperti penambahan tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan 
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usaha lain yang meningkatkan harga diri seseorang dan mendorong orang untuk 
menjadi yang terbaik. 

2) Extrinsic Reward (finansial) 
Reward  ekstrinsik  sendiri  terdiri  dari  kompensasi  yang  diberikan  kepada 
karyawan, baik yang berupa: 
a) Kompensasi  langsung,  yaitu  Pembayaran  langsung  berupa  gaji  atau  upah 

pokok, honorarium lembur, pembagian   laba,   pembagian   saham, dan berbagai 
bonus lain yang didasarkan atas kinerja karyawan. 

b) Kompensasi tidak langsung, yaitu semua pembayaran untuk kesejahteraan 
karyawan seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan, dan 
tunjangan masa sakit. 

Menurut Simamora (2004:445) terminologi-terminologi dalam kompensasi 
adalah sebagai berikut:
1) Upah dan Gaji

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji perjam yang kerap digunakann 
bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan.  Sedangkan gaji pada 
umumnya berlaku untuk tarif  bayaran  mingguan,  bulanan, atau tahunan  
terlepas  dari  lamanya  jam  kerja  yang digunakan bagi karyawan-karyawan 
manajemen, staf profesional dll.  

2) Insentif  
Insentif adalah tambahan-tambahan kompensasi diatas atau diluar gaji atau 
upah yang diberikan oleh organisasi. Tujuan utama program  insentif adalah 
mendorong peningkatan  produktivitas karyawan   dan efisiensi biaya.  

3) Tunjangan
Tunjangan  biasanya  berupa  asuransi  kesehatan  dan  jiwa,  liburan-liburan 
yang ditanggung oleh  perusahaan, dan tunjangan-tunjangan    yang 
berhubungan dengan kepegawaian. 

4) Fasilitas
Fasilitas biasanya berupa  mobil  perusahaan,  keaggotaan klub, tempat parkir 
khusus, dan lain sebagainya. 

2.4 Budaya Organisasi 
Menurut Susanto (2006:111) budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai 

yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai 
dengan budaya yang akan berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Menurut Sarplin dalam 
Susanto (2006: 120) budaya organisasi adalah 
suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dengan struktur formalnya untuk menghasilkan 
norma-norma perilaku organisasi. Menurut Deddy Mulyadi (2006:270) budaya organisasi 
adalah apa yang karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola teladan 
kepercayaan, nilai-nilai dan harapan. Pengertian di atas menunjukkan bahwa budaya 
organisasi adalah kebiasaan yang berlaku pada sebuah organisasi. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa budaya organisasi merupakan pola dasar nilai-nilai, harapan, kebiasaan-kebiasaan dan 
keyakinan yang dimiliki bersama seluruh anggota organisasi sebagai pedoman dalam 
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melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian antara satu 
organisasi dengan organisasi lainnya mempunyai kebiasaan yang berbeda meski keduanya 
bergerak pada bidang aktivitas bisnis yang sama. Jadi secara operasional, budaya organisasi 
bermula dari individu yang bergabung dalam suatu kelompok dengan kebersamaannya 
menciptakan nilai dan aturan sebagai dasar berperilaku di dalam organisasi. 

 Menurut Wibowo (2010:1) suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. 
Untuk itu keberhasilan suatu organisasi ditunjukkan oleh kemampuannya mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Di Indonesia, budaya organisasi mulai diperkenalkan di era 
1990-an ketika saat itu banyak dibicarakan perihal konflik budaya bagaimana 
mempertahankan budaya Indonesia serta pembudayaan nilai-nilai baru. Seiring dengan itu, 
budaya organisasi kemudian dimasukkan dalam kurikulum berbagai program pendidikan, 
pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, baik di lingkungan perguruan tinggi dan instansi 
pemerintah maupun di berbagai perusahaan swasta besar di Indonesia Pabundu (2010:1). 

 Budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong dan 
meningkatkan efektifitas kinerja organisasi. Menurut Susanto (2006:112) peran budaya 
organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang 
boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya dan 
mengelola sumber daya organisasional, juga sebagai alat untuk menghadapi masalah peluang 
dari lingkaran internal maupun eksternal.  

Robbins (2006:283) menjelaskan, ada lima fungsi budaya organisasi yang sangat 
penting untuk kemajuan organisasi, yaitu: 
1) Budaya berperan sebagai batas-batas penentu. Budaya menciptakan perbedaan antara 

satu organisasi dengan organisasi yang lain. 
2) Mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi. 
3) Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dari pada kepentingan individual 

seseorang.
4) Meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat sosial yang membantu 

mempersatukan organisasi. 
5) Sebagai mekanisme kontrol dan rasional yang memandu dan membentuk sikap serta 

perilaku karyawan. 
Budaya organisasi berguna bagi organisasi dan karyawan. Budaya mendorong 

terciptanya komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi sikap kerja karyawan. 
Keadaan seperti ini jelas akan menguntungkan sebuah organisasi. Budaya menyampaikan 
kepada karyawan bagaimana pekerjaan dilakukan dan apa saja yang bernilai penting. Jika 
budaya organisasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja maka budaya 
organisasi harus dikelola dengan baik. Untuk dapat mengelola dengan baik diperlukan 
pengertian yang jelas dan perhatian terhadap budaya organisasi. Budaya itu mewakili persepsi 
bersama yang dianut oleh para organisasi untuk menentukan perilaku anggota organisasi. 

2.5 Kinerja Karyawan 
Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 
kesungguhan serta waktu hal ini dikemukakan Hasibuan (2007:34). Pada sebagian besar 
organisasi, kinerja para karyawan individual merupakan faktor utama yang menentukan 
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keberhasilan organisasi. Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil 
kerja atau prestasi kerja. Menurut M. Maruf Abdullah (2013:331) kinerja adalah hasil kerja 
dari pekerjaan organisasi yang dikerjakan oleh karyawan dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan petunjuk (manual) atau arahan yang diberikan oleh pimpinan (manajer), kompetensi 
dan kemampuan karyawan mengembangkan nalarnya dalam bekerja. 

 Mangkunegara menyatakan (2005:75) bahwa pada umumnya kinerja dibedakan 
menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja 
karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 
ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja 
kelompok. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kinerja adalah hasil kerja 
yang dicapai oleh anggota organisasi yang mencerminkan adanya suatu keberhasilan dalam 
melaksanakan tugas yang diterimanya. 

Menurut Simamora dalam Mangkunegara (2006:98) kinerja dipengaruhi oleh tiga 
faktor: (i) faktor individual yang mencakup kemampuan, keahlian, latar belakang, dan 
demografi, (ii) faktor psikologis terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan 
motivasi, dan (iii) faktor organisasi terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, 
struktur dan job design.

Menurut Ma’ruf Abdullah (2014:152) ada 6 kategori yang digunakan untuk mengukur 
tingkat kinerja karyawan, sebagai berikut: (i) efektif, mengukur derajat kesesuaian yang 
dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, (ii) efisien, mengukur derajat kesesuaian 
proses dalam menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin, (iii) 
kualitas, mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan 
kebutuhan konsumen, (iv) ketepatan waktu, mengukur pekerjaan yang telah diselesaikan 
secara benar dan tepat waktu, (v) produktivitas, mengukur tingkas efektivitas suatu organisasi, 
dan (vi) keselamatan, mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan 
kerja para karyawan ditinjau dari aspek kesehatan.

2.6 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama
Peneliti    Judul Penelitian Variabel Hasil penelitian 

Narsa dan 
Yuniawat
i (2003) 

Pengaruh Interaksi 
TQM dengan Sistem 
Pengukuran Kinerja 
dan Sistem 
Penghargaan
terhadap Kinerja 
Menejerial

Variabel
X1(Interaksi total
quality
management) ,X2 
(sistem kinerja),  
X3 (sistem 
penghargaan) dan 
variabel Y 
(kinerja
manejerial). 

1. TQM dan sistem pengukuran 
kinerja berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap 
kinerja manajerial.  

2. Interaksi TQM dan sistem  
penghargaan tidak 
berpengaruh  terhadap kinerja 
manajerial  

3.    Secara simultan semua 
variabel diuji berpengaruh  
positif dan signifikan 
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terhadap kinerja manajerial. 

Rian
Angelina
, (2012)

Effect Of Total 
Quality
Management,
Reward Systems And 
Organization
Commitment to 
Managerial
Performance in 
Hospital In 
Pekanbaru

Variabel X1 
(Effect of total 
quality
management
(tqm), X2 
(reward system),
X3 (organization
commitment)dan
variabel Y 
(managerial
performance).

1.   TQM dan Komitmen 
Organisasi tidak 
berpengaruh  terhadap 
kinerja manajerial.  

2.   Sistem reward berpengaruh
terhadap kinerja manajerial. 

3.  TQM, sistem reward, dan 
komitmen organisasi 
berpengaruh simultan 
terhadap kinerja manajerial. 

(2013)

Pengaruh Total 
Quality
Management, Sistem 
Pengukuran Knerja, 
dan Sistem 
Penghargaan
Terhadap Kinerja 
Managerial pada 

Variabel
Independen:
Total Quality 
Management,
Sistem 
Pengukuran
Kinerja, Sistem 
Penghargaan
Variabel
Dependen:
Kinerja
Manajerial

1. Sistem penghargaan dan 
pengukuran kinerja 
berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja 
manajerial.  

2. Terdapat pengaruh yang 
tidak signifikan dari TQM 
terhadap kinerja manajerial 
dan Semua variabel 
berpengaruh
secara simultan. 

Sumber: Berbagai jurnal peneliti 

2.7 Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan dan pengaruh yang 

signifikan antara TQM, penghargaan, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan baik 
secara parsial (sendiri-sendiri) maupun secara secara simultan (bersama-sama). Untuk 
menjelaskan keterkaitan antar variabel tersebut dapat dijelaskan dibawah ini. 

2.7.1 Pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Kinerja karyawan
TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu perusahaan atau organisasi, yang 

berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia 
pada perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan utama dari TQM adalah perbaikan yang 
dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil yaitu memperoleh kinerja yang baik. 
Dalam hal ini, dengan adanya TQM maka diharapkan dapat memberikan improvisasi pada 
kinerja karyawan. Karena dengan adanya TQM yang merupakan suatu sistem, yang 
melakukan perbaikan secara terus menerus dan tetap konsisten baik dalam melayani 
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pelanggan, maka diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja karyawan yaitu 
perbaikan kinerja karyawan dari perusahaan yang menerapkannya. Selain itu kinerja yang baik 
bisa dikatakan dapat menekan biaya agar lebih ekonomis karena dengan tujuan TQM yang 
secara terus menerus mengasah kualitas tersebut dapat mencegah banyaknya kecacatan, 
penghilangan kerugian antara pelanggan, pemasok atau karyawan (Angelina, 2012:4).  

Tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk berkualitas adalah tercapainya 
kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang ditandai dengan berkurangnya keluhan dari 
para pelanggan sehingga menunjukkan performance yang meningkat hal ini dikemukakan 
Putro (2010:64). Menurut Narsa dan Yuniawati (2003:33) meneliti mengenai elemen-elemen 
TQM yang dijadikan sebagai sistem penghargaan kualitas, melakukan test hubungan antara 
faktor elemen TQM yang dipilih terhadap faktor kinerja. Dalam penelitian tersebut 
disimpulkan faktor elemen TQM mempengaruhi kinerja.Sedangkan Angelina (2012:13) 
menyatakan bahwa TQM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal 
tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Narsa dan Yuniawati 
(2003:33) yang menyatakan TQM berpengaruh signifikan terhadap kinerja.  

2.7.2 Pengaruh Penghargaan terhadap Kinerja Karyawan 
Adanya penghargaan yang baik pada suatu perusahaan diharapkan dapat  

meningkatkan  kinerja  para  karyawan.  Apabila  perusahaan  memberikan tambahan  
kompensasi pada karyawan, maka karyawan cenderung akan berusaha untuk meningkatkan 
kinerjanya. Jika karyawan merasa imbalan yang diterimanya telah  sebanding  dengan  
kontribusi  yang diberikannya  kepada perusahaaan,  maka karyawan  akan  berusahan  untuk  
mempertahankan  dan  bahkan  meningkatkan kinerjanya dikemudian hari. Namun apabila 
karyawan merasa kompensasi  yang diperolehnya  kurang  sesuai  dengan  apa  yang  telah  
diberikan  kepada perusahaan, maka karyawan cenderung tidak mau untuk berusaha 
meningkatkan kinerjanya. Mahmudi  (2005)  menyatakan  bahwa  kompensasi  yang  tinggi  
menuntut prestasi, kompetensi dan kualitas yang tinggi. Dengan adanya  pemberian 
kompensasi  yang  tinggi  dari  perusahaan  maka  diharapkan  karyawan  memiliki kinerja   
yang   tinggi. 

 Daft (2006) juga menyatakan bahwa sebagian besar organisasi  yang   ada saat ini 
mengembangkan rencana-rencana kompensasi berdasarkan pada standar pembayaran  pada  
kinerja  untuk  meningkatkan produktivitas.  Pembayaran  pada  kinerja  berarti  mengaitkan  
setidaknya  sebagian dari  kompensasi  pada  usaha  dan  kinerja  karyawan,  apakah  itu  
dalam  bentuk bonus, insentif atau yang lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anoki 
(2010) menemukan kepuasan kompensasi  mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  
kinerja  karyawan. Semakin  tinggi  pemberian  kompensasi  yang  diterima  oleh  seorang  
karyawan maka  akan  semakin  membuat  kinerja  karyawan  lebih  baik  dalam  bekerja  dan 
sebaliknya  semakin  rendah  pemberian  kompensasi  maka  kinerja  karyawan  akan semakin 
menurun. 

2.7.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 
Pada umumnya budaya organisasi banyak dikaitkan dengan kinerja ekonomis jangka 

panjang. Dengan kata lain budaya yang kuat mempunyai implikasi terhadap   kinerja yang 
unggul. Robbins (2006) menyatakan bahwa budaya organisasi   diukur menggunakan 
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beberapa  faktor   yaitu  profesionalisme  kerja,  jarak  dari manajemen,  sikap  terbuka  
pegawai,  keteraturan  pegawai  dan  integrasi pegawai.  Pada  organisasi  yang  memiliki  
budaya  yang  kuat,  pegawai cenderung mengikuti arah yang ditentukan. Karyawan yang 
sudah memahami keseluruhan nilai-nilai  organisasi akan menjadikan  nilai-nilai tersebut 
sebagai suatu kepribadian  organisasi. Nilai dan keyakinan tersebut akan diwujudkan menjadi 
perilaku  keseharian mereka dalam bekerja, sehingga akan  menjadi  kinerja  individual.  

Didukung  dengan  sumber  daya manusia yang  ada, sistem dan  teknologi, strategi 
perusahaan dan  logistik, masing-masing kinerja  individu yang baik akan  menimbulkan  
kinerja organisasi yang baik pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anoki (2010) 
menemukan kepuasan kompensasi  mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  
kinerja  karyawan. Hasil penelitian Purnomo Budi Setyawan dan Waridin, (2006) terdapat  
pengaruh  yang  positif  dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Budaya 
organisasi yang lemah cenderung   mengakibatkan pegawai tidak memiliki arah  yang jelas 
sehingga  memilih berjalan  sendiri-sendiri.  Akibatnya,  kinerja organisasi maupun karyawan 
menjadi tidak optimal. Sedangkan budaya yang kuat dapat membantu kinerja organisasi 
karena menciptakan motivasi yang luar biasa pada diri pegawai. 

2.7.5 Pengaruh Total Quality Management (TQM), Penghargaan (Reward), dan Budaya 
Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 
Penerapan TQM lebih berorientasi pada pemberdayaan karyawan sehingga 

pendesainan penghargaan merupakan salah satu metode yang paling penting untuk 
mengurangi dan memeperkuat perilaku yang diinginkan untuk keberhasilan penerapan TQM. 
Dengan demikian karyawan akan berkontribusi atau memberikan informasi yang bermanfaat 
untuk peningkatan mutu seharusnya menerima penghargaan dari manajemen. Selain TQM dan 
penghargaan faktor lain yang tidak kalah pentingnya berpengaruh terhadap kinerja adalah 
budaya organisasi. Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas 
pelayanan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Arumbika (2012) yang mengemukakan bahwa kualitas 
pelayanan itu sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya adalah budaya 
organisasi dan cara pengorganisasiannya. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap 
perilaku para anggota organisasi, sehingga jika budaya organisasi baik, maka tidak heran jika 
anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas plus. Kinerja yang tinggi 
dapat dicapai jika praktik TQM digunakan bersama-sama dengan penghargaan yang sesuai 
serta budaya organisasi yang kuat. Kinerja yang tinggi pada dasarnya tergantung pada 
program pemberian insentif jika dihubungkan dengan pekerjaan yang mendukung, meliputi 
penilaian kinerja, insentif yang merata, lingkungan budaya organisasi yang nyaman bagi para 
pekerja.

 Hasil penelitian yang dilakukan R. Ajeng Dwi Cahyati (2013) menunjukkan bahwa 
TQM (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial (Y). Sistem penghargaan (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial (Y). Budaya Organisasi (X3) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajerial (Y). Hal ini berarti semakin baik penerapan TQM,
penghargaan, dan budaya organisasi di dalam suatu perusahaan maka semakin baik pula 
kinerja manajerialnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa TQM, penghargaan, dan 
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budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Bila digambarkan, 
maka model hubungan variabel X dan Y adalah sebagai berikut: 

   Gambar 2.2
     Kerangka Pemikiran 

              H1
                                                                             H2 
                                                                             H3

   H4

   Sumber: Data diolah sendiri 

2.8 Hipotesis
Ho1: TQM tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi 

Indonesia.
Ha1: TQM berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia. 
Ho2: Penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi 

Indonesia.
Ha2: Penghargaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi 

Indonesia.
Ho3: Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz 

Kreasi Indonesia. 
Ha3: Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi 

Indonesia.
Ho4:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara TQM, 

penghargaan, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz 
Kreasi Indonesia. 

Ha4: Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara TQM, 
penghargaan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz 
Kreasi Indonesia. 

3. Hasil dan Analisis Data 
3.1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1)  Uji Validitas 
Guna mengukur tingkat sah atau valid tidaknya suatu alat ukur, berupa indikator 

variabel pada kuesioner digunakanlah uji validitas. Uji validitas diharapkan mampu 
menyatakan apabila alat ukut yang digunakan pada kuesioner mampu mengukur TQM, 
penghargaan, budaya organisasi dan kinerja karyawan, sehingga kuesioner yang 

Total Quality 
Management (X1) 

 Penghargaan (X2)

Budaya Organisasi (X3) 

Kinerja
Karyawan

(Y)
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digunakan pada penelitian ini dapat dianggap valid atau sah. Dalam penelitian ini 
validitas yang digunakan (content validity) menggambarkan kesesuaian sebuah 
pengukur data dengan apa yang akan diukur.
Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas butir angket adalah sebagai 
berikut
(1) Jika  r hitung positif dan r hitung > r tabel maka variabel tersebut valid. 
(2) Jika r hitung tidak positif serta r hitung < r tabel maka variabel tersebut tidak 

valid.
Nilai r tabel diperoleh dari degree of freedom (df=n-2), n adalah jumlah responden 

dengan . Pada penilitian ini nilai r tabel diketahui sebesar 0,235 . Nilai tersebut 
didapat dari (df= 70–2= 68) dengan tingkat signifikan 0,05. Adapun hasil dari uji 
validitas dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

                                           Tabel 3.5 
         Hasil Uji Validitas Variabel X1 (TQM) 

     Item-Total Statistics 

Scale Mean 
if Item 
Deleted

Scale
Variance if 

Item 
Deleted

Corrected
Item-Total 
Correlatio

n

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted

TQM 1 35,8571 31,516 ,287 ,909 
TQM 2 35,8286 28,869 ,591 ,891 
TQM 3 35,8714 27,389 ,753 ,880 
TQM 4 35,7286 27,679 ,755 ,880 
TQM 5 35,8143 28,385 ,678 ,885 
TQM 6 35,8714 27,447 ,728 ,882 
TQM 7 35,8286 27,651 ,708 ,883 
TQM 8 35,7714 27,802 ,707 ,883 
TQM 9 35,8286 28,695 ,629 ,888 
TQM 10 35,8000 28,945 ,615 ,889 

              Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Versi 21 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 butir item pertanyaan untuk variabel 
TQM menyatakan seluruh item tersebut valid karena nilai corrected item total 
correlation untuk kesepuluh item pertanyaan lebih besar dibanding r tabel yang bernilai 
0,235.
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  Tabel 3.6 
                     Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Penghargaan) 

  Item-Total Statistics 
Scale

Mean if 
Item 

Deleted

Scale
Variance
if Item 
Deleted

Corrected
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted

PENGHARGAAN 1 32,9571 59,172 ,675 ,955 
PENGHARGAAN 2 33,0857 57,471 ,786 ,950 
PENGHARGAAN 3 33,1000 56,729 ,852 ,947 
PENGHARGAAN 4 32,9857 57,261 ,806 ,949 
PENGHARGAAN 5 33,0571 56,953 ,814 ,949 
PENGHARGAAN 6 33,1714 56,666 ,836 ,948 
PENGHARGAAN 7 33,1429 57,313 ,818 ,949 
PENGHARGAAN 8 33,0429 56,621 ,827 ,948 
PENGHARGAAN 9 32,9857 57,319 ,815 ,949 
PENGHARGAAN 10 33,0286 58,376 ,784 ,950 
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Versi 21 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 butir item pertanyaan untuk 
variabel penghargaan menyatakan seluruh item tersebut valid karena nilai corrected
item total correlation untuk kesepuluh item pertanyaan lebih besar dibanding r tabel
yang bernilai 0,235. 

Tabel 3.7 
Hasil Uji Validitas Variabel X3 (Budaya Organisasi) 

Item-Total Statistics 
Scale

Mean if 
Item 

Deleted

Scale
Varianc
e if Item 
Deleted

Corrected
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted
BUD. ORGANISASI 1 37,6286 20,527 ,455 ,856
BUD. ORGANISASI 2 37,5714 19,495 ,633 ,841
BUD. ORGANISASI 3 37,7286 19,679 ,548 ,848
BUD. ORGANISASI 4 37,6857 19,987 ,533 ,850
BUD. ORGANISASI 5 37,7714 19,773 ,555 ,848
BUD. ORGANISASI 6 37,6429 20,030 ,474 ,855
BUD. ORGANISASI 7 37,6000 20,330 ,497 ,852
BUD. ORGANISASI 8 37,6429 19,102 ,622 ,842
BUD. ORGANISASI 9 37,6286 19,019 ,695 ,836
BUD. ORGANISASI 10 37,6857 18,682 ,671 ,837

              Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Versi 21 
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Dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 butir item pertanyaan untuk 
variabel budaya organisasi menyatakan seluruh item tersebut valid karena nilai 
corrected item total correlation untuk kesepuluh item pertanyaan lebih besar 
dibanding r tabel yang bernilai 0,235. 

Tabel 3.8 
Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kinerja Karyawan) 

                                 Item-Total Statistics 
Scale

Mean if 
Item 

Deleted

Scale
Variance if 

Item 
Deleted

Corrected
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted

KINERJA 1 36,3857 29,226 ,400 ,891 
KINERJA 2 36,3714 27,773 ,567 ,879 
KINERJA 3 36,4286 26,741 ,695 ,870 
KINERJA 4 36,3143 26,624 ,713 ,868 
KINERJA 5 36,2714 27,737 ,587 ,878 
KINERJA 6 36,3571 26,871 ,705 ,869 
KINERJA 7 36,4000 27,026 ,693 ,870 
KINERJA 8 36,3286 27,528 ,640 ,874 
KINERJA 9 36,3000 28,184 ,593 ,877 
KINERJA 10 36,4429 27,700 ,616 ,875 

               Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Versi 21 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 butir item pertanyaan untuk variabel 
kinerja karyawan menyatakan seluruh item tersebut valid karena nilai corrected item 
total correlation untuk kesepuluh item pertanyaan lebih besar dibanding r tabel yang 
bernilai 0,235. 

2)  Uji Reliabilitas  
Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat keandalan dari  alat ukur (indikator 
variabel) pada sebuah instrumen data (kuesioner). Apabila alat ukur yang digunakan 
secara konsisten mampu menghasilkan jawaban yang sama saat digunakan pada 
penelitian yang berulang, maka alat ukur tersebut dapat dianggap reliable atau dapat 
dipercaya.

Tehnik pengukuran reliabilitas pada penelitian ini menggunakan tehnik One Shoot,
dimana pengukuran dilakukan hanya sekali saja kemudan hasilnya dibandingkan 
dengan pertanyaan lain untuk mengukur suatu korelasi antar jawaban. Tehnik ini 
dilakukan dengan menggunakan SPSS windows 21 yang memberikan fasilitas 
pengukuran Cronbach Alpha (�. Apabila nilai yang Cronbach Alpha yang dihasilkan 
adalah > 0.60, maka alat ukur yang digunakan pada penelitian ini dianggap reliable
atau dapat dipercaya. Berdasarkan tingkat reliabilitas, hasil uji koefisien reliabilitas (r 
Alpha) terhadap ketiga instrumen variabel yang diuji dapat dilihat pada tabel-tabel 
berikut:
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Tabel 3.9 
Uji Reliabilitas X1 (TQM) 

             Reliability Statistics
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,898 10

Tabel 3.10 
Uji Reliabilitas X2 (Penghargaan) 
        ReliabilityStatistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,954 10

       Tabel 3.11 
Uji Reliabilitas X3 (Budaya Organisasi) 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
,860 10

Tabel 3.12 
                                  Uji Reliabilitas Y (Kinerja Karyawan) 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,886 10

      Tabel 3.13 
Uji Reliabilitas Keempat Variabel 

S

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Versi 21 

Dari tabel rangkuman hasil uji reliabilitas di atas, didapatkan nilai Alpha
Cronbach untuk TQM sebesar 0,898 yang artinya reliabel. Sementara nilai Alpha

Variabel r Alpha Keterangan
TQM 0,898 Reliabel 
Penghargaan 0,954 Reliabel 
Budaya Organisasi 0,860 Reliabel 
Kinerja Karyawan 0,886 Reliabel 
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Cronbach untuk penghargaan sebesar 0,954 (reliabel), budaya organisasi nilai Alpha
Cronbach-nya sebesar 0,860 (reliabel) dan untuk kinerja karyawan  memiliki nilai 
Alpha Cronbach sebesar 0,886 (reliabel). Hal ini berarti bahwa pertanyaan untuk 
seluruh item pertanyaan adalah reliabel untuk variabel TQM, Penghargaan, Budaya 
Organisasi dan Kinerja Karyawan. 

3.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 
(1) Uji Normalitas Residual 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing 
variabel terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk 
melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai 
residual mengikuti  distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi normal 
atau mendekati normal. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual 
terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi 
lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.14 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  TQM 

PENGH
ARGAA
N

BUDAYA
ORGANIS

ASI
KINERJA

KARYAWAN 
N 70 70 70 70
Normal 
Parameter
sa,b

Mean 39,8000 36,7286 41,8429 40,4000
Std.
Deviation 5,89178 8,39586 4,88902 5,79455

Most
Extreme 
Difference
s

Absolute ,075 ,108 ,117 ,095
Positive ,068 ,091 ,060 ,095
Negative -,075 -,108 -,117 -,073

Kolmogorov-Smirnov Z ,626 ,906 ,981 ,799
Asymp. Sig. (2-tailed) ,828 ,385 ,291 ,546
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil pengelolahan data SPSS Versi 21 
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Grafik 3.1 
Hasil Uji Normalitas 

            Sumber: Hasil pengelolahan data SPSS Versi 21 

Pada tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-
tailed) sebesar 0,546. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,546 > 0,05), 
maka nilai residual terdistribusi dengan normal. Hal yang sama ditujukan dari grafik 
3.1, dimana jika dilihat data yang tersaji di grafik tersebut menyebar dari sekitar garis 
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal, 
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

(2)  Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau 

korelasi diantara variabel independen pada model regresi. Multikolinieritas 
menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Dalam penelitian ini, uji 
multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi atau hubungan diantara 
variabel TQM, penghargaan, dan budaya organisasi pada kinerja karyawan di 
perusahaan jasa. 

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditentukan dengan cara menganalisis 
matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF.
Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah 
nilai tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai tolerance > 0,1 
dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas pada persamaan regresi. Hasil 
uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.15 
Hasil Uji Multikolinieritas 

                                                         Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

t Sig. 

Collinearity
Statistics

B
Std.

Error Beta 
Toleranc

e VIF 
1 (Constant) 2,034 2,921   ,696 ,489     

TQM ,619 ,086 ,630 7,195 ,000 ,441 2,265
PENGHARGAAN ,116 ,048 ,167 2,394 ,020 ,692 1,445
BUDAYA
ORGANISASI ,226 ,100 ,191 2,272 ,026 ,479 2,087

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
 Sumber: Hasil pengelolahan data SPSS Versi 21

Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance ketiga variabel 
bebas lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka disimpulkan bahwa tidak 
terjadi masalah multikolinearitas antar variabel bebas. 

(3) Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastistitas dan tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik berikut. 

Grafik 3.2 
Hasil Uji Heterosk 

Edastisitas

Sumber: Hasil pengelolahan data SPSS Versi 21
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Dari grafik di atas dapat dilihat tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 
menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak 
terjadi heterokedastisitas pada pengujian ini. 

3.3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kekuatan hubungan antara TQM, penghargaan, dan budaya organisasi terhadap kinerja 
karyawan PT Fizz Kreasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda karena memiliki variabel independen lebih dari satu. Hasil uji regresinya 
dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.16 
          Regresi Linier Berganda 

                                                           Coefficientsa

Model

Unstandardize
d Coefficients 

Standardiz
ed

Coefficient
s

T Sig. B
Std.

Error Beta 
1 (Constant) 2,034 2,921   ,696 ,489 

TQM ,619 ,086 ,630 7,195 ,000 
PENGHARGA
AN ,116 ,048 ,167 2,394 ,020 

BUDAYA
ORGANISASI ,226 ,100 ,191 2,272 ,026 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
        Sumber: Hasil pengelolahan data SPSS Versi 21 

Berdasarkan tabel diatas diketahui persamaan regresinya, yaitu: 

   

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  
(1) Konstanta bernilai 2,034 artinya, jika TQM (X1), Penghargaan (X2) dan Budaya 

Organisasi (X3) nilainya 0, maka Kinerja Karyawan (Y) bernilai positif, sebesar 
2,034.

(2) Nilai koefisien regresi variabel TQM (X1) bernilai 0,619 ini dapat diartikan bahwa 
setiap peningkatan TQM (X1) sebesar 1% maka tingkat Kinerja Karyawan (Y) 
juga akan meningkatkan sebesar 0,619%. Koefisien bernilai positif, artinya 

Y = 2,034 + 0,619X1+ 0,116X2+ 0,226X3
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pengaruh TQM (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) searah, semakin naik TQM 
(X1), maka semakin naik Kinerja Karyawan (Y). 

(3) Nilai koefisien regresi variabel Penghargaan (X2) bernilai 0,116 ini dapat diartikan 
bahwa setiap peningkatan Penghargaan (X2) sebesar 1% maka tingkat Kinerja 
Karyawan (Y) juga akan meningkatkan sebesar 0,116%. Koefisien bernilai positif, 
artinya pengaruh Penghargaan (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) searah, 
semakin naik Penghargaan (X2), maka semakin naik Kinerja Karyawan (Y). 

(4) Nilai koefisien regresi variabel Budaya Organisasi (X3) bernilai 0,226 ini dapat 
diartikan bahwa setiap peningkatan Budaya Organisasi (X3) sebesar 1% maka 
tingkat Kinerja Karyawan (Y) juga akan meningkatkan sebesar 0,226%. Koefisien 
bernilai positif, artinya pengaruh Budaya Organisasi (X3) terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) searah, semakin naik Budaya Organisasi (X3), maka semakin naik 
Kinerja Karyawan(Y). 

3.4. Koefisien Korelasi 
Koefisien korelasi menunjukan kekuatan (strength) hubungan linier dan arah 

hubungan tiga variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka ketiga variabel 
mempunyai hubungan yang searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai 
variabel Y akan menjadi tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka 
ketiga variabel mempunyai hubungan terbalik. Hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat 
pada tabel berikut. 

Tabel 3.17 
Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R
Square

Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,881a ,777 ,767 2,79960 

a. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI, 
PENGHARGAAN, TQM 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS Versi 21 

Angka R yang di dapat 0,881, artinya korelasi antara TQM (X1), Penghargaan
(X2), Budaya Organisasi (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) sebesar 0,881. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1, artinya 
semakin meningkat TQM (X1), Penghargaan (X2), Budaya Organisasi (X3) akan 
mempengaruhi Kinerja Karyawan (Y) di PT Fizz Kreasi Indonesia. 

3.5. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pada tabel 3.17 juga menunjukkan hasil analisis dengan mengunakan program 

SPSS. Didapat nilai Adjusted R Square yang  sebesar 0,767 artinya persentase 
sumbangan variabel independen ;TQM, penghargaan, dan budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan sebesar 76,7%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang 
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tidak dimasukkan dalam model ini, misalkan program pelatihan karyawan dan 
kedisiplinan.

3.6. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui apakah 

secara parsial TQM, penghargaan, dan budaya organisasi berpengaruh secara 
signifikan atau tidak terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat 
pada tabel 3.18 di bawah ini: 

Tabel 3.18 
    Uji T 

          Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

T Sig. B
Std.

Error Beta 
1 (Constant) 2,03

4 2,921   ,696 ,489 

TQM ,619 ,086 ,630 7,195 ,000 
PENGHARG
AAN ,116 ,048 ,167 2,394 ,020 

BUDAYA
ORGANISASI ,226 ,100 ,191 2,272 ,026 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
Sumber: hasil pengolahan data SPSS Versi 21 

Dari hasil pengolahan data pada tabel di atas untuk ketiga variabel yang 
dimasukan kedalam model regresi, variabel TQM memiliki nilai t hitung sebesar 7,195 
dengan signifikansi sebesar 0,000. Variabel penghargaan memiliki nilai t hitung 
sebesar 2,394 dengan signifikansi sebesar 0,020 dan variabel budaya organisasi 
memiliki nilai t hitung sebesar 2,272 dengan signifikansi sebesar 0,026. Sementara 
untuk t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 dengan 
derajat kebebasan df = n-k-1 atau 70-3-1 = 66, maka t tabel diperoleh sebesar 1,997. 

Untuk variabel X1 (TQM) memiliki nilai t hitung > t tabel (7,195 >1,997) dan 
signifikansi (0,000 < 0,05) maka untuk X1 (TQM) menolak Ho1 dan menerima Ha1
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara TQM terhadap kinerja karyawan 
pada PT Fizz Kreasi Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa faktor-faktor TQM yang 
diukur melalui fokus pada pelanggan yang ditunjukkan berkurangnya keluhan dari para 
pelanggan, misalnya produk yang dihasilkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan 
keinginan pelanggan. Obsesi terhadap kualitas, dimana perusahaan bisa meningkatkan 
kualitas baik itu kualitas produk, tenaga kerja, proses dan lingkungan kerja dimana 
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kualitas merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 
karyawan serta dalam menarik konsumen/pelanggan.  

Apabila suatu perusahaan menjaga kualitas didalam memproduksi akan 
terbentuklah suatu kualitas yang baik, dan diharapkan mampu untuk menjaga kualitas 
barang atau produksi tersebut dan dapat mengurangi biaya produksi. Pendekatan 
ilmiah, hal ini ditunjukkan adanya pendekatan ilmiah dalam untuk mendesain 
pekerjaan, proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Komitmen jangka panjang, hal ini 
ditunjukkan adanya komitmen jangka panjang perusahaan yang bisa merubah budaya 
lama ke budaya perusahaan yang baru, komitmen jangka panjang sangat penting guna 
mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses 
yang nanti nya hal itu semua bisa mempengaruhi  peningkatan kinerja karyawan. 

Untuk variabel X2 (penghargaan) memiliki nilai t hitung > t tabel (2,394 
>1,997) dan signifikansi (0,020 < 0,05) maka untuk X2 (penghargaan) menolak Ho2
dan menerima Ha2 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara penghargaan 
terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa 
gaji, prestasi kerja, bonus, insentif dan kompensasi seperti berupa tunjangan hari tua 
yang diberikan oleh PT Fizz Kreasi indonesia sudah sesuai dengan harapan karyawan 
serta mampu memotivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya pada 
perusahaan.

Ada hal lain yang diinginkan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja 
karyawan, seperti sikap kekerabatan dan kekeluargaan antar para staf baik tingkat atas 
maupun menengah yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam lingkungan 
kerja dimana hal ini dapat dijadikan pemicu untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
Dengan demikian item-item yang dinilai dapat menghasilkan pengaruh terhadap 
kinerja karyawan lebih ditingkatkan supaya adanya sistem penghargaan yang baik 
pegawai atau karyawan merasa termotivasi dalam bekerja dan memberikan informasi 
yang bermanfaat bagi perusahaan. 

Dan untuk variabel X3 (budaya organisasi) memiliki nilai t hitung > t tabel 
(2,272 >1,997) dan signifikansi (0,026< 0,05) maka untuk X3 (budaya organisasi) 
menolak Ho3 dan menerima Ha3 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia. Budaya 
organisasi berpengaruh kepada kinerja karyawan apabila perusahaan mampu 
memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam lingkungan kerja 
misalnya, berusaha menerapkan visi misi yang dimiliki perusahaan, mendorong agar 
karyawan lebih inovatif dan kreatif dalam pekerjaan, serta menerapkan kegiatan kerja 
berdasarkan kerjasama tim bukan secara individu-individu. 

 Hal ini bertujuan untuk dapat menimbulkan rasa memiliki dan ingin maju 
bersama untuk perusahaan tentunya akan mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan 
PT Fizz Kreasi Indonesia. 
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3.7. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan yang 

ditetapkan untuk penelitian dengan probability value dari hasil penelitian. Bila tingkat 
probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian 
data untuk uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 
Uji F 

           ANOVAa

Model Sum of 
Squares Df Mean

Square F Sig. 

1 Regression 1799,50
8 3 599,836 76,53

2 ,000b

Residual 517,292 66 7,838     
Total 2316,80

0 69       

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
b. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI, 
PENGHARGAAN, TQM 

Sumber: Hasil pengolahan data SPPS Versi 21 

Dari tabel di atas di dapat nilai F sebesar 76,532 dengan nilai signifikan 0,000. 
Nilai F tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 
(jumlah variabel – 1) = 3, dan df 2 (n-k-1) atau 70-3-1 = 66, hasil diperoleh untuk F 
tabel sebesar 2,744. Karena nilai F hitung > F tabel (76,532 > 2,744) dan signifikansi < 
0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho4 ditolak dan menerima Ha4 yang berarti terdapat 
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara TQM, penghargaan, dan budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia. 

Dengan menerapkan konsep continuous improvement pada perusahaan untuk 
meningkatkan TQM sehingga dapat memaksimumkan daya saing organisasi melalui 
perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. 
Pemberian insentif berupa bonus mampu menjadikan karyawan lebih giat dan 
produktif. Disertai dengan melakukan transparansi dalam pemberlakuan penghargaan
yang didasarkan atas hasil penilaian performa kerja karyawan dan dengan menerapkan 
budaya organisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai perusahaan dalam lingkungan 
kerja dengan tujuan untuk dapat menimbulkan rasa memiliki dan ingin maju bersama 
untuk perusahaan, tentunya penerapan akan keseluruhan hal di atas akan mampu 
secara simultan mempengaruhi peningkatan kinerja  karyawan PT Fizz Kreasi 
Indonesia.
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1  Kesimpulan 

1) Untuk variabel X1 (TQM) memiliki nilai t hitung > t tabel (7,195 > 1,997) dan 
signifikansi (0,000 < 0,05) maka untuk X1 (TQM) menolak Ho1 dan menerima Ha1
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara TQM terhadap kinerja karyawan 
pada PT Fizz Kreasi Indonesia. 

2) Untuk variabel X2 (penghargaan) memiliki nilai t hitung > t tabel (2,394 > 1,997) dan 
signifikansi (0,020 < 0,05) maka untuk X2 (penghargaan) menolak Ho2 dan menerima 
Ha2 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara penghargaan terhadap 
kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia.

3) Untuk variabel X3 (budaya organisasi) memiliki nilai t hitung > t tabel (2,272 > 1,997) 
dan signifikansi (0,026 < 0,05) maka untuk X3 (budaya organisasi) menolak Ho3 dan
menerima Ha3 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi 
terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi Indonesia. 

4) Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,744. Karena nilai F hitung > F tabel (76,532 > 
2,744) dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho4 ditolak dan menerima Ha4
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara TQM, 
penghargaan, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Fizz Kreasi 
Indonesia.

4.2  Saran 
1) Perusahaan perlu memperhatikan manajemen kualitas, penghargaan dan budaya 

organisasi untuk karyawannya agar semakin meningkatkan kinerja karyawan. 
Misalnya dengan menyusun prosedur baku pekerjaan, pemberian honorarium lembur, 
partisipasi dalam pengambilan keputusan, keteladanan dan usaha lain yang 
meningkatkan harga diri seseorang dan mendorong orang untuk menjadi yang terbaik.  

2) Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian ke arah terapan dari 
kebijakan yang dikeluarkan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja kerja 
karyawaannya. Disertai dengan cara meminimalisir faktor-faktor yang dapat 
menunrunkan kinerja kerja karyawan, sehingga dapat dirumuskan langkah baru yang 
tepat, efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan.  
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ABSTRAK

Tujuan  dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 
kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan seacara parsial pada PT 
Bank Central Asia Jakarta. Disisi lain, penulis juga bermaksud untuk mengetahui 
seberapa jauh pengaruh kepemimpinandan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja 
karyawan pada PT Bank Central Asia Jakarta.  
Sampel diambil dari semua pegawai  Bank Central Asia Jakarta yang berjumlah 154 
orang. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis linear regesi 
berganda yang didukung oleh  uji t serta uji F. 
Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja dengan nilai regresinya 0,210 (21%) dengan nilai 
signifikansinya 0,042 atau < 0,05. Sedangkan  variabel motivasi kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja sebesar 0,210 (21%) dengan tingkat signifikansinya 0,035 
atau < 0,05. Serta variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan 
nilai regresinya 0,274 (27,4%) pada tingkat signifikannya 0,036 atau < 0,05.  Pada Uji F 
terlihat bahwa F hitung > F tabel  16,760 > 2,77 dengan tingkat signifikansinya 0,000 atau  
0,05 akibatnya H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel  kepemimpinan, 
dan disiplin kerja berpengaruh secara bersama – sama terhadap kinerja bank Central Asia 
Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima.  
Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) adalah 0,441 artinya 44,1 % 
variasi dari semua variabel bebas (kepemimpinan, dan disiplin kerja) dapat 
menerangkan variabel tak bebas (Kinerja Pegawai). 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Disiplin dan Kinerja 
 
 

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah 

Sumber  daya  manusia  merupakan  tokoh  sentral  dalam  organisasi  agar 
aktivitas  manajemen  berjalan  dengan  baik,  Bank Central Asia Jakarta harus memiliki  
pegawai yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta usaha untuk mengelola  
Bank Central Asia Jakarta  seoptimal  mungkin  sehingga  kinerja  pegawai  meningkat. 
Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal,  yaitu  kinerja  yang  sesuai  standar  
organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan 
pengertian kinerja menurut Guritno dan Waridin (2005:84) kinerja merupakan 
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perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegwai dengan standar yang telah ditentukan 
dengan SDM kepemimpinan yang baik terhadap bawahannya. 

 
Peningkatan  kinerja  pegawai  akan  membawa  kemajuan  bagi  karyawan Bank 

Central Asia untuk dapat  bertahan  dalam  suatu  persaingan  lingkungan  bisnis  yang  
tidak  stabil. Kinerja  merupakan perbandingan hasil  kerja  yang  dicapai  oleh  pegawai  
dengan  standar  yang  telah  ditentukan (Guritno dan  Waridin, 2005). Oleh karena  itu  
upaya-upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  merupakan  tantangan manajemen  
yang  paling  serius  karena  keberhasilan  untuk  mencapai  tujuan  dan kelangsungan  
hidup  karyawan Bank Central Asia Jakarta tergantung  pada  kualitas  kinerja  sumber  
daya manusia yang ada didalamnya.  

Faktor-faktor  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kinerja diantaranya 
adalah  kepemimpinan, dan disiplin kerja. Kepemimpinan  menurut Hasibuan (2007:170), 
kepemimpinan adalah cara seseorang memimpin mempengaruhi prilaku bawahannya 
agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 
Pemimpin yang baik akan mampu memotivasi pegawainya dalam bekerja. Hal ini dapat 
berupa motivasi yang diberikan pimpinan terhadap penyelesaian kerja pegawai, 
penghargaan yang diberikan pimpinan maupun organisasi terhadap hasil kerja pegawai. 

Fenomena kepemimpinan di lapangan adalah masih dijumpai kebijakan 
pimpinan yang tidak melibatkan bawahan terkait dalam menetapkan target organisasi. 
Selain itu fenomena yang tergambar adalah masih terlihat hubungan yang kaku antara 
bawahan dan atasan yang kurang komunikatif sehingga keluhan dan masalah pegawai 
dilapangan tidak tersampaikan secara sempurna kepada atasan. Dampaknya adalah 
permasalan tersebut terpendam di bawah dan atasan terkesan menekan bawahan dengan 
target–target dan tugas–tugas sehingga pegawai tidak nyaman dalam bekerja dan 
mencapai target. Fenomena lain adalah  Kurang tegasnya pimpinan  dalam menegakkan 
peraturan dan aturan yang telah di tetapkan, seperti : kurangnya pemberian sangsi 
kepada pegawai yang tidak menegakkan aturan atau melanggar aturan kerja. 

Salah  satu  syarat  agar  disiplin  dapat  ditumbuhkan  dalam lingkungan  kerja  
ialah,  adanya  pembagian  kerja  yang tuntas  sampai  kepada  pegawai atau  petugas  
yang  paling  bawah,  sehingga  setiap  orang  tahu  dengan  sadar  apa tugasnya, 
bagaimana  melakukannya, kapan pekerjaan dimulai  dan selesai, seperti  apa hasil  kerja  
yang  diinginkan,  dan  kepada  siapa  mempertanggung  jawabkan  hasil pekerjaan itu.  
Tanpa  adanya  disiplin  yang baik,  jangan  harap  akan  dapat  diwujudkan  adanya  
sosok  pemimpin  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  organisasi dan masyarakat.  
Kinerja pegawai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut sangat 
berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti kepemimpinan, 
motivasi, dan disiplin kerja pegawai karena tanpa kepemimpinan yang baik, motivasi 
yang ada serta disiplin kerja yang bagus dari pegawai akan sulit dicapai kinerja pegawai 
yang diharapkan dalam organisasi.  

Berdasarkan  uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan  dan  Disiplin  Kerja  terhadap  Kinerja 
Karyawan Bank Central Asia Jakarta.  
2. Perumusan Masalah
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas,  maka  dirumuskan 
masalah  penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah  kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Central Asia 

Jakarta?  
2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Central Asia 

Jakarta?  
3. Apakah kepemimpinan, dan disiplin kerja berpengaruh secara bersama – sama 

terhadap kinerja karyawan Bank Central Asia Jakarta?  
 

3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  latar  belakang  dan  ru  musan  masalah  yang  ada,  maka  

penelitian  ini dilakukan dengan tujuan: 
1. Untuk mengetahui  pengaruh  variabel  kepemimpinan  terhadap  kinerja karyawan 

Bank Central Asia Jakarta.  
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Bank 

Central Asia Jakarta.  
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan Bank Central Asia Jakarta.  
 

LANDASAN TEORI 
1. Kepemimpinan

Menurut Hasibuan (2001:167) kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin 
mempengaruhi perilaku bawahannya, agar mau bekerjasama dan bekerja secara 
produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu seni atau 
kemampuan dalam mempengaruhi dan menggerakkan staf yang dalam hal ini pegawai 
agar bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pemimpinlah yang 
bertanggung jawab didalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman 
sehingga orang-orang dapat bekerja dengan penuh semangat. 

Menurut Hasibuan (2005:170), bahwa kepemimpinan adalah seni seorang 
pemimpin mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerjasama dan bekerja secara 
produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Terry (2003:5) : “ Leadership is 
activity of influence people to strive wilingly for matual objectives “, Kepemimpinan 
adalah keseluruhan kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan 
bersama. 

Menurut Ridwan (2004:65) menyatakan bahwa indikator yang dapat 
mempengaruhi kepemimpinan adalah sebagai berikut : 
1. Pematangan penyiapan pengikut, hal itu dapat ditunjukkan melalui pemberian 

penerangan yang jelas, keterangan yang factual, pengertian yang jelas, pendidikan, 
pengetahuan/pikiran serta adat istiadat. 

2. Hubungan antar manusia, ditunjukkan melalui memahami dan mendalami bawahan, 
menyamakan persepsi, pencapaian tujuan organisasi serta kepentingan organisasi. 

3. Menjadi teladan, ditunjukkan melalui hakekat pemberian teladan, pengaruh pada 
bawahan, wujud perbuatan, larangan, anjuran serta keharusan.  
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4. Persuasi dan pemberi perintah, ditunjukkan melalui ajakan simpatik dari pimpinan, 
kemauan tanpa paksaan, kesadaran, pemberian perintah, pelaksanaan perintah serta 
ketaatan. 

5. Penggunaan komunikasi yang tepat, ditunjukkan melalui kejelasan informasi, 
penerangan, kegiatan organisasi serta kesamaan persepsi. 

6. Penyediaan fasilitas, ditunjukkan melalui jenis fasilitas yang disediakan, pencapaian 
tujuan, petunjuk teknik, kegiatan organisasi serta alat pencapaian tujuan organisasi. 

2. Disiplin Kerja 
Secara etimologis, kata “disiplin” berasal dari bahasa latin “diciplina” yang berarti 

latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Secara 
umum disiplin kerja dapat diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan 
yang ada atau disiplin kerja adalah suatu sikap yang mencerminkan ketaatan terhadap 
suatu peraturan dan norma serta tata cara yang berlaku. Menurut saydam (2000 : 23) 
menyatakan disiplin merupakan kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan 
melaksanakan norma – norma yang berlaku dalam kehidupan, mentaati tata cara yang 
telah ditentukan dalam kehidupan, mentaati tata cara yang telah ditentukan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diserahkan kepada setiap orang 
sehingga dapat dijalankan dengan penuh kesadaran.  

Menurut Soejono (2000:67) ada beberapa indikator disiplin kerja pegawai yaitu 
sebagai berikut : 

 
1. Ketepatan waktu 

Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat 
dikatakan disiplin kerja baik 

2. Menggunakan peralatan kantor dengan baik 
Sikap hati-hati dalam menggunakan peralatan kantor dapat mewujudkan bahwa 
seseorang memiliki disiplin kerja yang baik, sehingga peralatan kantor dapat 
terhindar dari kerusakan. 

3. Tanggung jawab yang tinggi 
Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai 
dengan prosedur dan bertanggung jawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan 
memiliki disiplin kerja yang baik. 

4. Ketaatan terhadap aturan kantor 
Pegawai memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal/identitas, 
membuat ijin bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan dari disiplin yang 
tinggi. 

3. Kinerja
Menurut  Rivai  dan  Basri  (2005)  kinerja  adalah  kesediaan  seseorang  atau  

kelompok orang  untuk  melakukan  sesuatu  kegiatan  dan  menyempurnakannya  sesuai  
dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Hasibuan (2005), 
kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 
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pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 
Menurut Hasibuan (2005:94) bahwa indikator yang digunakan untuk menilai 

kinerja karyawan antara lain adalah sebagai berikut :  
1. Prestasi Kerja.  

Hasil prestasi kerja karyawan, baik kualitas maupun kuantitas dapat menjadi tolak 
ukur kinerja.  

2. Kedisiplinan  
Kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peratura yang ada dan melaksanakan 
instruksi yang diberikan kepadanya dapat menjadi tolak ukur kinerja.  

3. Kerjasama  
Diukur dari kesediaan karyawan dalam berpartisipasi dan bekerja sama dengan 
karyawan lain sehingga hasil pekerjaanya akan semakin baik. 

4. Keterampilan 
Keterampilan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah dibebankan 
kepadanya juga menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja.  

5. Tanggung Jawab  
Kinerja karyawan juga dapat diukur dari kesediaan karyawan dalam 
mempertanggungjawabkan pekerjaan dan hasil kerjanya. 

4. Kerangka Berpikir 
Pengaruh   kepemimpinan,  dan  disiplin  kerja  terhadap  kinerja  pegawai,  secara 

skematis digambarkan seperti pada gambar dibawah ini: 

5. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah dan dikaitkan dengan landasan teori yang 

digunakan, maka peneliti dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 
H1 : Diduga kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank 

Central Asia Jakarta. 
H2 : Diduga disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank 

Central Asia Jakarta.  
H3 : Diduga kepemimpinan, dan disiplin kerja secara bersama berpengaruh signifikan 

 

Kepemimpinan  
(X1) 

 

Disiplin Kerja  
(X2) 

 

Kinerja Pegawai 
(Y) 
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terhadap kinerja karyawan Bank Central Asia Jakarta.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Metodologi Penelitian 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Metodologi Kuantitatif, 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel 
pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2007 : 13). 

1. Populasi dan Sampel Penelitian 
a. Populasi

Populasi  adalah  totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung 
ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif pada karakteristik tertentu mengenai 
objek yang lengkap (Ridwan, 2008:54). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera V 
yang berjumlah 154 orang. 
b. Sampel 

Sampel  adalah  sebagai bagian dari populasi, yang terdiri dari beberapa anggota 
yang dipilih dari elemen populasi (Sugiyono, 2009). Pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode Proportional Random Sampling adalah proses pengambilan sampel 
dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk 
menjadi anggota sampel. Jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 
2007:78) : 

 
Dimana : 

n  = Ukuran Sampel 
N = Ukuran Populasi 
e  = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang  

masih ditolerir (5% - 10%). 
Sehingga sampel yang digunakan : 

 
   = 60,63 
n = 61 

Maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 61 orang 
yang akan dijadikan responden. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Arikunto (2002 : 207) teknik pengumpulan data dalam penelitian 

dilakukan dengan dua cara yaitu :  
1. Angket 
2. Kepustakaan 

 
3. Analisis Data 

Metode analisis data yang  dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan beberapa teknik analisa statistik melalui pemanfaatan Statistical Package 
for Social Science (SPSS) versi 17.0 for Windows antara lain adalah : Analisa Regresi 
Linear Berganda, Pengujian Hipotesis dan Koefisien Determinasi. 
 

PEMBAHASAN
1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil pengujian analisis berganda untuk mengukur pengaruh kepemimpinan, dan 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Bank Central Asia Jakarta dengan bentuk 
output SPSS seperti yang dikemukakan pada tabel berikut ini : 

 
Tabel

Hasil Regresi Untuk Kepemimpinan, dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan 

 
Coefficients 

Mode Unstan
dardized 

Coeffi
cients 

Sta
ndardized 

Co
efficients 

ig. 

Liniar
ity Statistic 

 
1. (Constan) 

Kepem
impinan 

Disipli
n Kerja 

      B T
d.Erro

r 

Bet
a oler

ance 

V
IF 

.952 

210 

274 

4
.441 

.
101 

.
128 

 
.24

7 
.27

4 

.016 

.085 

.146 

049 

042 

036 

665 

574 

1
.504 

1
.743 

Berdasarkan tabel maka bentuk model persamaan regresi untuk pengaruh 
kemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Bank Central 
Asia Jakarta adalah sebagai berikut : 

Y = 8,952 +  0,210 X1 + 0,274 X2  
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Dari persamaan regresi diatas, dapat di interpretasikan sebagai berikut : 
1. Nilai konstanta adalah 8,952 artinya tanpa adanya pengaruh kepemimpinan, dan 

disiplin kerja, maka kinerja karyawan Bank Central Asia Jakarta sudah ada sebesar  
8,95%. 

2. Nilai koefisien regresi kepemimpinan adalah 0,210 artinya setiap peningkatan satu 
satuan kepemipinan maka kinerja karyawan pada Bank Central Asia Jakarta 
meningkat sebesar 21%. 

3. Nilai koefisien regresi disiplin kerja adalah 0,274 artinya setiap peningkatan satu 
satuan disiplin kerja maka kinerja pegawai pada Bank Central Asia Jakarta 
meningkat sebesar 27,4%. 

2. Uji t 
Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh signifikan kepemimpinan, 

motivasi kerja dan disiplin kerja secara satu persatu terhadap kinerja karyawan Bank 
Central Asia Jakarta maka dilakukanlah uji t. Berdasarkan hasil yang ditemukan dari 
pengujian t-statistik lewat bantuan program SPSS ditemukan hasil seperti terlihat pada 
tabel. 

 
Tabel

Hasil Uji t untuk Kepemimpinan, dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Pegawai 

 
Model  

Unstandardiz
ed Coefficients 

Stan
dardized 

Coef
ficients 

 
S

ig. 

B Std
. Error 

Beta  

1 (Constant) 
Kepemimpina

n (X1) 
Disiplin Kerja 

(X2)  

8
,952 

.
210 

.
274 

4.4
41 

.10
1 

.12
8 

 
.247 
.274 

.016 

.085 

.146 

.
049 

.
042 

.
036 

Sumber : Data diolah, 2014  
  
Berdasarkan ringkasan uji t seperti yang dikemukakan pada tabel diatas diketahui 

: 
1. Hasil uji t untuk pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Bank Central 

Asia Jakarta menghasilkan nilai t-hitung 2,085 lebih besar dari nilai t tabel 2,002 
dengan nilai signifikannya 0,042 atau lebih kecil dari level of significant ( ) 0,05. 
Dari hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada Central Asia, sehingga bentuk pengujian 
hipotesisnya adalah Ha diterima. 

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA (YOHANES PARMIN)
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2. Hasil uji t untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Bank Central 
Asia Jakarta menghasilkan nilai t-hitung 2,158 lebih besar dari nilai t tabel 2,002 
dengan nilai signifikannya 0,035 atau lebih kecil dari level of significant ( ) 0,05. 
Dari hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai pada Bank Central Asia Jakarta, sehingga bentuk 
pengujian hipotesisnya adalah Ha diterima. 

3. Hasil uji t untuk pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Bank 
Central Asia Jakarta menghasilkan nilai t-hitung 2,146 lebih besar dari nilai t tabel 
2,002 dengan nilai signifikannya 0,036 atau lebih kecil dari level of significant ( ) 
0,05. Dari hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai pada Bank Central Asia Jakarta, sehingga 
bentuk pengujian hipotesisnya adalah Ha diterima. 

Dari hasil uji t tersebut, maka dapat diketahui yang paling berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai pada Bank Central Asia Jakarta adalah motivasi 
kerja karyawan karena nilai t hitung motivasi kerja adalah 2,158 lebih besar dari nilai t 
hitung disiplin kerja 2,146 dan kepemimpinan 2,085. Sehingga dari ketiga variabel 
bebas ini yaitu kepemimpinan, dan disiplin kerja pegawai, maka langkah yang perlu 
diambil terlebih dahulu oleh pada Bank Central Asia Jakarta memberikan motivasi kerja 
yang lebih baik lagi. Setelah melakukan motivasi kerja yang baik, maka baru dilanjutkan 
dengan menciptakan disiplin kerja yang sesuai dengan aturan serta pimpinan yang 
mampu mengerti keadaan bawahan dan mampu bekerja sama dengan bawahannya.  

 
3. Uji F

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh signifikan kepemimpinan, 
motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama–sama  terhadap kinerja pegawai pada 
Bank Central Asia Jakarta maka dilakukanlah uji F. Berdasarkan hasil yang ditemukan 
dari pengujian F-statistik lewat bantuan program SPSS ditemukan hasil seperti terlihat 
pada tabel dibawah ini : 

Tabel
Hasil Uji F untuk Kepemimpinan, dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai 
 

ANOVA
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1. Regression  
Residual 
Total 

643.861 
729.909 
1373.770

3 
57 
60 

214.620
12.805 

16.760 .000a 

a. Predictor: (Constant), Disiplin (X1); Kepemimpinan (X2) 
b. Dependet Variable : Kinerja (Y) 
Sumber : Data diolah, 2014  
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Berdasarkan ringkasan uji F seperti yang dikemukakan pada tabel diatas 
diketahui bahwa F hitung adalah 16,760 lebih besar dari pada nilai F tabel adalah 2,77 
dengan nilai sigfikannya 0,000 atau lebih kecil dari level of significant ( ) 0,05. Dari 
hasil uji F ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja 
secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Central 
Asia Jakarta sehingga pengujian hipotesisnya adalah Ha diterima. 

Hasil uji F ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi kerja dan 
disiplin kerja mempunyai pengaruh yang menentukan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan pada Bank Central Asia Jakarta. Untuk itu, usaha – usaha untuk perbaikan 
terhadap pemimpin yang dapat memberi contoh yang baik kepada bawahannya dan 
dapat bekerja sama terhadap bawahannya dan usaha – usaha untuk memotivasi diri agar 
bekerja lebih giat lagi serta berusaha untuk meningkatkan disiplin kerja agar tercapai 
tujuan dan sasaran oraganisasi.  

 
4. Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi untuk kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin 
kerja terhadap kinerja pegawai pada karyawan Bank Central Asia Jakarta dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS dengan bentuk output SPSS seperti yang 
dikemukakan dibawah ini : 

Tabel
Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 
Model R R.Square Adjusted R 

Square 
Std.Error 
of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .685a .469 .441 3.578 1.649 
Sumber : Data diolah, 2014  

a. Predictor: (constan), Disiplin (X2); Kepemimpinan (X1). 
b. Dependent Variable: Kinerja (Y). 

Dari tabel diatas dietahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,441 berarti 
besarnya pengaruh kepemimpinan, dan disiplin kerja secara bersamaan terhadap kinerja 
karyawan Bank Central Asia Jakarta adalah sebesar 44,1% dan sisanya sebesar 55,9% 
dipengaruhi oleh selain variabel kepemimpinan, dan disiplin kerja, misalnya 
kompensasi, kompetensi, semangat kerja, iklim kerja, dan lain sebagainya. Dari hasil 
koefisien determinasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Bank 
Central Asia Jakarta akan mengalami peningkatan kinerja jika kepemimpinan, motivasi 
kerja dan disiplin kerja dapat mendukung pelaksanaan tugas atau program kerja yang 
dilakukan oleh pegawai. 

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA (YOHANES PARMIN)
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KESIMPULAN DAN SARAN 
2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan mengenai pengaruh 
kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Bank 
Central Asia Jakarta maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut : 
1. Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Central 

Asia Jakarta sebesar 0,210 atau 21%, dimana nilai t-hitung 2,085 lebih besar dari 
nilai t tabel 2,002 dengan nilai signifikannya 0,042 atau lebih kecil dari level of 
significant ( ) 0,05. 

2. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Central Asia 
Jakarta sebesar 0,274 (27,4%), dimana nilai t-hitung 2,146 lebih besar dari nilai t 
tabel 2,002 dengan nilai signifikannya 0,036 atau lebih kecil dari level of significant 
( ) 0,05. 

3. Kepemimpinan, dan Disiplin Kerja secara bersamaan  berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai pada Bank Central Asia Jakarta sebesar 0,441 (44,1%) 
sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Dimana nilai F hitung adalah 16,760 lebih besar dari pada nilai F 
tabel adalah 2,77 dengan nilai sigfikannya 0,000 atau lebih kecil dari level of 
significant ( ) 0,05. 

 
3. Saran – Saran

Saran – saran yang dapat disampaukan dari penelitian yang telah dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk kepemimpinan pada Bank Cenatral Asia Jakarta, disarankan agar pimpinan 

dapat memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan pimpinan juga harus 
memiliki pengetahuan yang tinggi dalam pekerjaannya. 

2. Untuk motivasi kerja pada Bank Central Asia Jakarta, disarankan agar semua 
pegawai mampu bekerja sama dalam bekerja agar tercipta rasa kebersamaan dan 
pegawai diberikan tunjangan-tunjangan yang mampu meningkatkan prestasi kerja. 

3. Untuk disiplin kerja pada Bank Central Asia Jakarta, disarankan agar semua pegaai 
mapu mentaati peraturan yang ada seperti memakai pakaian seragam dan mampu 
bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. 

4. Untuk kinerja pegawai pada Bank Central Asia Jakarta, disarankan agar semua 
pegawai dapat saling membantu apabila terjadi masalah dan diharapkan mampu 
memperoleh hasil yang memuaskan di setiap pekerjaan yang dilakukan.   
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ANALISIS PENGARUH TOTAL ASET DAN PENDAPATAN
PADA BIAYA GAJI PADA CREDIT UNION MELATI

Michael Wiratmoko 
Dosen STIE Bhakti Pembangunan

ABSTRACT
The mission of Credit Union is helping people to help themselves. Credit Union not 
only receive saving from the members and provide a loan to the members, but also 
train the members in financial literacy.  
This research try to analyze the problem faced by Credit Union Melati based on data 
2009 – 2014. The methodology used in this research is correlation, determination, 
and regression compared between Credit Union Melati and Credit Union Sejahtera.  
The result of this research is the correlation in CU Sejahtera (0,99) stronger than the 
correlation in CU Melati (0,881). It means that the save and sound Credit Union 
comply with the provision in PEARLS create by World Organization of Credit 
Union (WOCU). A sustainability of Credit Union depend on the balance between 4 
perspective in ACCESS Branding: Financial Capital, Brand Equity, Organizational 
Capital, dan Human Capital. Board of Director should have to considere to the 
liquidation of Credit Union if expences if greater than the revenue.

Keyword: Credit Union, sustainability, liquidation, ACCESS Branding

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG 
 Setelah lebih kurang 40 tahun Credit Union (CU) diperkenalkan di bumi Indonesia, banyak 
CU yang tumbuh, namun banyak juga yang tumbang karena salah dalam pengelolaannya. 
Munculnya Undang-undang nomor 17 tahun 2012 yang akhirnya dianulir oleh Mahkamah 
Konstitusi pada Mei 2015 telah memancing Pengurus dan Manajer untuk  
mengimplementasikan Undang-undang tersebut yang akhirnya membelokkan arah CU dari 
jalur yang seharusnya.
Pasal 66 yang menyebutkan adanya Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal  serta Pasal 
70 ayat (1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh 
menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah 
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menjerumuskan CU karena koperasi 
dikelola seperti Perseroan Terbatas. Ciri khas dari CU adalah bahwa keanggotaan yang berupa 
Simpanan Saham (Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib) melekat pada perorangan dan 
terkait dengan hak suara bukan berdasarkan besarnya saham melainkan wujud penghargaan 
pada pribadi seseorang yang tidak bisa dipindah-tangankan bahkan pada hubungan sedarah. 



76-88
ANALISIS PENGARUH TOTAL ASET DAN PENDAPATAN (MICHAEL WIRATMOKO) 

Perseroan Terbatas dicirikan adanya hak suara yang dihitung berdasarkan besarnya saham dan 
saham tersebut bisa diperjual-belikan/ dipindah-tangankan.  
Pembelokan hakekat Credit Union ditambah lagi tentang pasal yang menyebutkan Pengurus 
digaji.  Pasal 37 (1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) 
Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi: a. laporan 
mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai; b. rincian masalah 
yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi; c. laporan keuangan 
yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku 
yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; d. laporan Pengawas; e. nama 
Pengawas dan Pengurus; dan f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain 
bagi Pengurus. Pasal 57  (1) Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, dan wewenang 
Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. (2) Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan 
oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.
Credit Union bisa tumbuh dan berkembang secara sehat karena Pengurus dan Pengawas 
adalah Anggota yang secara sukarela (volunteer) mau mengembangkan koperasinya. Yang 
memperoleh gaji adalah karyawan yang diangkat tatkala CU sudah tumbuh dan mampu 
mengangkat serta menggaji karyawan.  
Konspirasi antara Pengurus dan Karyawan untuk mengambil uang Anggota akan membayakan 
CU. Oleh karena itu WOCU telah menetapkan dalam PEARLS bahwa alokasi biaya gaji 
adalah sebesar 10% dari pendapatan. Jumlah karyawan pun dibatasi dengan rasio 1:500 yang 
berarti satu orang karyawan harus mampu melayani 500 orang.  

PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 
dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh antara Total Aset  terhadap Biaya Gaji?
2. Apakah ada pengaruh antara Pendapatan  terhadap Biaya Gaji? 
3. Apakah ada pengaruh antara Total Aset dan Pendapatan  terhadap Biaya Gaji? 

LANDASAN TEORI

Aktiva
Menurut Doron Nissim (2001), Analisa Laporan Keuangan  merupakan anaisis fundamental 
yang digunakan untuk menentukan valuasi dari ekuitas. Nilai ekuitas ditentukan oleh 
kemampuan manajer untuk mengoptimalkan Aktiva dalam menghasilkan laba. Dalam analisis 
fundamental, Laporan Keuangan bisa digunakan untuk melakukan forecasting untuk 
memprediksi kemampuan perusahaan menghasilkan laba.  
Penelitian  yang dilakukan  Nissim  berusaha untuk menghasilkan pendekatan struktural atas 
analisis laporan keuangan  untuk  menilai ekuitas. Analisis struktural tidak hanya mencakup 
rasio keuangan, melainkan juga menyangkut cara organisasi melakukan analisis.  Analisis 
Rasio membandingkan antara data masa lalu dan data saat ini untuk mengetahui apakah 
kondisi keuangan dalam keadaan “normal” atau “abnormal.” 
Penman, Stephen H.  2001 merumuskan langkah-langkah Analisis Fundamental: 1. 
Identifikasi target dari forecast: nilai buku dan pendapatan di masa yang akan datang, 2 
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kumpulkan informasi yang ada saat ini: laporan keuangan, 3. Melakukan forecasting: 
menentukan transisi dari masa kini ke masa yang akan datang. Apakah kondisi di masa yang 
akan datang berbeda dengan kondisi saat ini?   

Pendapatan
Altman (1968) menyatakan bahwa rasio yang digunakan untuk menilai suatu usaha digunakan 
sebagai alat prediksi terjadinya kebangkrutan. Secara umum,  rasio yang digunakan untuk 
mengukur profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas menjadi indikator paling penting. Padahal 
tingkat kepentingan rasio tersebut tidak jelas karena setiap rasio yang kendati hasilnya 
berbeda dinyatakan sebagai indikasi paling efektif untuk menghindari permasalahan.   
Perusahaan yang nilai likuiditasnya di atas rata-rata tidak menjamin keberlanjutan Credit 
Union, karena kondisi over likuid justru menunjukkan terjadinya idle money. Pertanyaan 
selanjutnya adalah rasio manakah yang paling penting untuk mendeteksi potensi 
kebangkrutan, berapa bobot yang diberikan pada rasio yang mengakibatkan kebangkrutan 
tersebut, dan bagaimana bobot tersebut ditentukan secara obyektif?  
Rubin (1990) merumuskan tiga koreksi dalam pembuatan anggaran. First, a better 
understanding is needed of what the budget process  and format can and cannot do so that 
reform proposals will be realistic. Second, reconsideration is needed to what accountability 
means and how to achieve it in budgets that allocate multiple resources on a multiple year 
basis. Third, indicators are needed to give early warning when various processes or interests 
are getting out of balance,  with potentially serious and unwanted consequences on the 
budget.

Frydman, Halina, Edward I. Altman, and DUEN LI KAO. "Introducing recursive partitioning 
for financial classification: the case of financial distress." The Journal of Finance 40.1 (1985): 
269-291.
ndividual variable's relative contribution. One thing that all of these models have in common 
is the parametric quality of the linkage between the explanatory variables and the groupings. 
While this enables explicit linkages, a host of statistical problems have been cited as rendering 
the results somewhat problematic. The potential problems can be categorized as (1) violations 
of the underlying normality and independence assumptions of the classical linear regression or 
discriminant approaches, (2) reduction of dimensionality issues, (3) interpretation of the 
relative importance of individual variables, (4) specification of the appropriate classification 
algorithm, and (5) time-series prediction test interpretation 

Biaya Gaji
Altman (1968) menyarankan adanya a multiple discriminant analysis (MDA) sebagai teknik 
statistik yang memadai. Kendati tidak sepopuler analisis regresi, MDA telah digunakan dalam 
berbagai disiplin ilmu seperti ilmu biologi dan perilaku. Dalam bidang keuangan, MDA telah 
diterapkan pada evaluasi kredit konsumen dan investasi. Terutama digunakan untuk 
memprediksi variabel dependen yang bersifat kualitatif, seperti bangkrut atau tidak bangkrut. 
Formula dari fungsi diskriminan adalah Z = V1XI + V2 X2 +. . . + Vn Xn dimana V1, V2 .... 
Vn adalah koefisien diskriminan dan X1, X2 .... Xn adalah variabel independen.
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Beaver (1966) menulis rasio keuangan sebagai alat prediksi kegagalan bisnis. Analisis rasio 
menggunakan beberapa rasio tergantung pada pengguna: mencakup peminjam, agen credit-
rating, investor, dan manajemen. Manfaat rasio hanya bisa diuji dengan beberapa maksud 
khusus. Rasio bisa digunakan sebagai alat prediksi kegagalan.  Kegagalan Credit Union bisa 
diartikan sebagai kondisi dimana Credit Union tidak mampu lagi menyediakan dana yang 
cukup bagi Anggota nya yang mau pinjam atau menarik simpanannya. Berikut daftar 6 grup 
rasio yang perlu diperhatikan.
List of Ratios Tested 
GROUP I (CASH-FLOW RATIOS) 
1. Cash flow to sales 
2. Cash flow to total assets 
3. Cash flow to net worth 
4. Cash flow to total debt 
GROUP II (NET-INCOME RATIOS) 
1. Net income to sales 
2. Net income to total assets 
3. Net income to net worth 
4. Net income to total debt 
GROUP III (DEBT TO TOTAL-ASSET  RATIOS) 
1. Current liabilities to total assets 
2. Long-term liabilities to total assets 
3. Current plus long-term liabilities to total assets 
4. Current plus long-term plus preferred stock to total assets 
GROUP IV (LIQUID-ASSET TO TOTAL-ASSET RATIOS) 
1. Cash to total assets 
2. Quick assets to total assets 
3. Current assets to total assets 
4. Working capital to total assets 
GROUP V (LIQUID-ASSET TO CURRENT DEBT RATIOS) 
1. Cash to current liabilities 
2. Quick assets to current liabilities 
3. Current ratio (current assets to current liabilities) 
GROUP VI (TURNOVER RATIOS) 
1. Cash to sales 
2. Accounts receivable to sales 
3. Inventory to sales 
4. Quick assets to sales 
5. Current assets to sales 
6. Working capital to sales 
7. Net worth to sales 
8. Total assets to sales 
9. Cash interval (cash to fund expenditures for operations) 
10. Defensive interval (defensive assets to fund expenditures for operations) 
11. No-credit interval (defensive assets minus current liabilities to fund expenditures for 
operations) 
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The components of the ratios are defined in the following manner: cash flow—net income plus 
depreciation, depletion, and amortization; net worth—common stockholders' equity plus 
deferred income taxes; cash—cash plus marketable securities; quick assets—cash plus 
accounts receivable; working capital—current assets minus current liabilities; fund 
expenditures for operations—operating expenses minus depreciation, depletion, and 
amortization; and defensive assets—quick assets. 
Cavalluzzo (2004) mementingkan data dalam mengukur kinerja karyawan. Surveys of 
performance measurement innovations in the private sector, on the other hand, indicate that 
information system problems represent a major impediment to implementation success. Many 
of these problems relate to the ability of existing information systems to provide required data 
in a reliable, timely, and cost effective manner. 

Goal Setting Theory vs MBO 
Banyak perusahaan yang hanya berpikir jangka pendek dan mengejar keuntungan sesaat. 
Target ditetapkan untuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Karyawan 
dipaksa untuk mengejar target tersebut dengan menghalalkan segala cara. Seringkali terjadi 
persaingan tidak sehat antar karyawan karena memperebutkan pasar potensial atas dasar 
wilayah atau pun segmen pasar lainnya.  
Seijts et al. (2004) mengutip pendapat Locke and Latham. In their goal setting theory of 
motivation, Locke and Latham (1990) stated that, given goal commitment, a specific 
challenging goal leads to higher task performance than a vague goal, such as “do your best.” 
This assertion has been supported in  over 500 empirical studies.
Shantz and Latham (2011) menandaskan pentingnya implementasi dari teori. An
implementation intention, the theory states, is a mental link that is created unconsciously 
between a specific future situation and the intended goal response. Thus an individual 
becomes committed to goal directed behavior once an appropriate setting for doing so is 
encountered.
Earley et al. (1990) melihat pentingnya proses dan outcome dalam mengukur kinerja yang 
mendasarkan pada goal setting. The presence or absence of specitif outcome feedback should 
determine the effects of goal setting on self-confidence and effort, and the presence or absence 
of specific process feedback should determine goal setting effects on the strategy an individual 
implements.
Kolb and Boyatzis (1970) merumuskan beberapa contoh sasaran dalam perubahan: "I would 
like to be more assertive and forceful, and to act this way comfortably. I would like to fight 
more effectively with others." "I would like to be less assertive and agressive, and to be 
comfortable while acting this way." "My concerns about hurting other people's feelins often 
inhibit me from doing and saying what I think ought to be said and done. I would like to be 
sensitive to others' feelings without letting this sensitivity inhibit me." "I would like to express 
warmth and affection more comfortably. I would like to communicate to others that I like 
them." "I vrauld like to risk  losing friendships in order to do what is right -- to be less 
concerned about hurting those I like."
Liu et al. (2003) mengajukan 4 proposisi: Directive leadership will be more effective for 
contract workers than transactional, transformational, or empowering leadership styles.  
Transactional leadership style will be more effective for job-based employee group than 
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directive, transformational, and empowering leadership styles. Transformational leadership 
style will be more effective for alliances employee group than directive, transactional, or 
empowering leadership styles. Empowering leadership will be more effective for managing 
knowledge-based employee group than directive, transactional, or transformational 
leadership styles.
Dirks and Ferrin (2001) When trust is not warranted there is a significant potential downside 
of providing a greater “opportunity for malfeasance”  because it affects assessments of future 
behavior and/or interpretations of past behavior.  Kontribusi yang mereka sampaikan meliputi 
(a) developing the idea of moderation at the level of propositions, which will allow authors of 
future empirical studies of trust from a variety of literatures to develop hypotheses and 
research designs specific to their question and context; (b) identifying and discussing two 
distinct psychological processes through which trust may act as a moderator; (c) specifying 
when (i.e., under what conditions) trust is likely to demonstrate a main effect, a moderating 
effect, or neither; and (d) reviewing and integrating the existing empirical literature on trust. 
The framework has implications for positioning trust theoretically, studying it empirically, 
and utilizing it practically.

Moral Hazard  
Hölmstrom (1979) menulis “It has long been recognized that a problem of moral hazard may 
arise when individuals engage in risk sharing under conditions such that their privately taken 
actions affect the probability distribution of the outcome. The source of this moral hazard or 
incentive problem is an asymmetry of information among individuals that results because 
individual actions cannot be observed and hence contracted upon”. Terjadinya moral hazard 
adalah adanya informasi yang asymmetry antara manajer dan pemegang saham. Pengurus 
dalam Credit Union yang kurang memahami Laporan Keuangan akan “diperalat” oleh manajer 
dan dipaksa mengikuti kemauan manajer.  
Fungsi Pengurus sebagai pengambil keputusan dan wali terhadap Anggotanya telah dilanggar 
oleh pengurus yang tidak memiliki kompetensi cukup untuk mengelola Credit Union. Moral 
Hazard juga bisa datang dari Pengurus itu sendiri, karena dia butuh pekerjaan setelah pensiun 
dari pekerjaan utamanya dan tidak mampu menciptakan pendapatan dengan berwiraswasta.    
Gilson et al.  (2000) menemukan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak 
bangkrut. The logistic regressions show that for both bankrupt and nonbankrupt firms, the 
probabilities of closures and asset sales are significantly related to the change in industry 
output and productivity. Bankruptcy status has a minimal effect on the probability of selling a 
plant. The probability of closures is higher for bankrupt firms in declining industries.
Altman dan Saunders (1997) menggunakan Z00-Score untuk mengukur risiko kerugian. We
ran the portfolio optimizer program 11 on the same ten bond portfolio analyzed earlier, this 
time using the Z00-Score bond rating equivalents and their associated expected and 
unexpected losses, instead of returns. For example, the return/risk ratio of just above 0.50 for 
the equal weighted 10-bond portfolio can be improved to 1.60 (2.00/1.25) at the 2.00% 
quarterly return level and to about 1.00 for the same risk (3.75%) level. Note that both 
portfolios utilize eight of the ten bonds and very similar weightings. Indeed, seven of the eight 
bonds appear in both portfolios. These results are comforting in that the unexpected loss 
derived from the Z00-Score is an alternative risk measure. Our small sample test results are 
encouraging and indicate that this type of portfolio approach is potentially.
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Beaver dan  Demski  (1979) pertumbuhan pendapatan perusahaan akan meningkatkan 
kesejahteraan pemegang saham. With perfect and complete markets, an increase in the 
individual's wealth is commensurate with more consumption. And with the firm's income 
increased, each shareholder's wealth is increased. Thus, the income measure is well-defined 
here-receipts less expenditures-and the firms are described as behaving as if they maximized 
the income measure.
Duffie dan Singleton (2003) menyarankan akan pentingnya memperhatikan moral hazard bagi 
kandidat yang potensial. Moral hazard and adverse selection are potential candidates for 
explaining the limited effectiveness of credit-risk allocation, particularly for loans. This 
remark is based on stylised facts derived from theoretical models in the literature. To our 
knowledge there are no explicit empirical results in the literature on the presence of residual 
asymmetric information in financial markets with significant credit risks. Techniques such as 
those developed in the insurance literature could be extended to financial markets.

Kerangka Pemikiran

Hipotesis
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Ho1: Tidak terdapat pengaruh antara Total Aset (X1) terhadap Biaya Gaji (Y). 
Ha1: Terdapat pengaruh antara Total Aset (X1) terhadap Biaya Gaji (Y). 
Ho2: Tidak terdapat pengaruh antara Pendapatan (X2) terhadap Biaya Gaji (Y) 
Ha2: Terdapat pengaruh antara Pendapatan (X2) terhadap Biaya Gaji (Y).
Ho3: Tidak terdapat pengaruh antara Total Aset (X1) dan Pendapatan (X2) terhadap Biaya       

Gaji (Y). 
Ha3: Terdapat pengaruh antara Total Aset (X1) dan Pendapatan (X2) terhadap Biaya Gaji 

(Y).
Pengelolaan yang baik dalam Credit Union terlihat dari kemampuannya dalam 
mengoptimalkan Aset dalam bentuk pinjaman. Aset yang tidak menghasilkan (Aktiva Tetap) 
tidak boleh lebih dari 10%, demikian juga dengan Aktiva Lancar dalam bentuk uang kas atau 
di bank. Idle money akan mengurangi pendapatan Credit Union akibatnya akan menjadi beban 
yang berat apabila Biaya Gaji sudah terlalu tinggi.

Total Aset 

Pendapatan

Biaya Gaji
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Menjadi kriteria penentuan biaya gaji di dalam Credit Union, yaitu sekitar 10% dari 
pendapatan. Kalau prinsip ini dipegang dalam pengelolaan Credit Union terdapat korelasi 
antara tingkat pendapatan dengan biaya gaji.

METODE PENELITIAN 
SUMBER DATA 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan CU 
Melati dan KKS tahun 2009 – 2014. Dari Laporan Keuangan tersebut diambil data Total Aset, 
Pendapatan dan Biaya Gaji.

Variabel dan Pengukuran 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 
Variabel Independent (bebas) adalah variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel 
lain, dan Variabel Dependent (terikat) adalah variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh 
variabel Independent. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya gaji (Y). Variabel 
independen dari penelitian ini terdiri dari: Total Aset (X1) dan Pendapatan (X2).

Analisis Regresi Linear Berganda 
Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan lebih dari satu variable maka dalam 
penelitian ini disebut regresi berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) yaitu Total Aset (X1),
Pendapatan (X2)  terhadap biaya gaji (Y). persamaan regresi yang diharapkan dalam penelitian 
ini adalah: 
Y= a + b1X1 + b2X2 + b2X2 + e 

Keterangan:
Y = Biaya Gaji  
a = konstanta 
b1 = Koefisien regresi antara Total Aset dengan Biaya Gaji  
b2 = Koefisien regresi antara Pendapatan dengan Biaya Gaji 
X1 = Total Aset
X2 = Pendapatan  
e = Pengganggu (error) 

Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel terikat. Dalam penelitian ini perhitungan koefisiensi determinasi 
untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 
variabel terikat. 

Korelasi
Analisis korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan atau 
korelasi antara dua variabel atau lebih, yang digunakan untuk mengetahui antara hubungan 
variabel X dengan variabel Y. 
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PEMBAHASAN
Setiap CU mengalami product life cycle (PLC) atau lebih tepat  disebut  company life cycle.
Ada masa dimana CU sedang diperkenalkan. Pengelolaan  uang masih dipegang oleh 
bendahara, belum mampu menghasilkan laba, bahkan terkadang pengurus harus keluar dana 
dari kantong sendiri untuk rapat dan lain-lain.
Tahap ke dua adalah pertumbuhan. CU mulai dikenal masyarakat dan Anggota tumbuh.  Saat 
ini CU mempersiapkan manajer. Bisa mulai dengan paruh waktu. Setelah keuntungan cukup 
dan CU mampu memberikan gaji diangkat karyawan serta manajer full time.  
Tahap ke tiga CU sudah matang dan segala sistem dibenahi. CU mampu mengalokasikan 
sebagian dananya untuk R & D. Keputusan diambil berdasarkan data dan informasi sehingga 
lebih obyektif. Karyawan direkrut dan dikelola secara profesional.
Tahap ke empat CU sudah mapan, memiliki banyak cabang sehingga peran CEO adalah 
mengendalikan dari jarak jauh. Wewenang dilimpahkan pada Kepala Cabang dengan sistem 
kepengawasan yang terstruktur. 

Rasio Gaji terhadap Pendapatan
Hancurnya suatu lembaga keuangan bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan antara biaya dan 
pendapatan serta antara pendapatan dan total aset.  Usaha yang harus dilakukan oleh suatu 
lembaga keuangan pertama-tama adalah meningkatkan pendapatan atas dasar aset yang 
dimiliki. Untuk lembaga keuangan, mengurangi idle money merupakan salah satu upaya 
meningkatkan pendapatan serta keseimbangan antara aktiva tetap dan aktiva lancar. Terlalu 
banyak investasi di aktiva tetap berarti memperbesar aktiva tidak produktif karena pendapatan 
CU diperoleh dari memperbesar uang beredar dan bukan memiliki gedung yang mewah. 
Memang benar bahwa dengan memiliki gedung akan menambah tingkat kepercayaan 
Anggota. Namun demikian perlu diperhitungkan besarnya dana yang diinvestasikan untuk 
gedung tersebut tidak boleh lebih dari 10% dibandingkan dengan Total Aset. Hal itu berarti, 
90% kekayaan berupa Aktiva Lancar yang siap dikucurkan dalam bentuk pinjaman.  
Dengan menerapkan goal setting theory, CU memiliki target penjualan, penambahan Anggota 
serta peningkatan aset. Penerapan Goal Setting Theory yang salah mengakibatkan hilangnya 
prinsip kehati-hatian dalam mengelola CU. Anggota yang tidak membutuhkan dipaksa 
meminjam tanpa penelitian 5 C yang akurat. Lebih-lebih capacity to pay yang merupakan 
kriteria terpenting agar dana bisa kembali dan mengurangi kredit macet. Pengelolaan CU yang 
benar adalah memiliki Perencanaan Stratejik dan melibatkan seluruh karyawan dengan 
menerapkan Management by Objective (MBO). Pencapaian target tidak secara parsial, 
melainkan secara terstruktur berdasarkan pada analisis Strength, Challenge, Opportunity, dan  
Threat (SCOT). Tidak cukup dengan kerja keras. Yang penting adalah kerja cerdas.
Tabel 1 menggambarkan perbandingan antara CU Melati yang menggaji karyawannya sangat 
tinggi dan KKS yang menggaji karyawannya sesuai dengan ketentuan dalam PEARLS. Rasio 
tersebut dihitung dari Biaya Gaji dibagi dengan Pendapatan Kotor. CU yang sehat 
mengalokasikan 10% dari tingkat pendapatan kotor untuk menggaji karyawan. Rasio gaji 
terhadap pendapatan di KKS tahun 2014 mencapai 14% karena sistem pencatatan SHU 
mengalami perubahan. Pada tahun-tahun sebelumnya, SHU dibiayakan sedang sejak tahun 
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2014 pencatatan SHU dikurangkan dari Pendapatan. Dengan berkurangnya Pendapatan, rasio 
antara gaji terhadap Pendapatan menjadi besar, yaitu 14%.  

Tabel 1. Perbandingan antara CU Melati dan KKS 
TAHUN CU MELATI KKS 

2010 21% 7% 
2011 19% 8% 
2012 30% 9% 
2013 18% 11% 
2014 23% 14% 

Tabel  2. Korelasi pada CU Melati 
Korelasi

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate 
1 .881a .776 .627 145282166.026
a. Predictors: (Constant), Total Aset, Total Pendapatan 

Terlihat pada Tabel 2, terdapat pengaruh yang kuat antara Total Aset dan Total Pendapatan 
terhadap Biaya Gaji pada CU Melati (r = 0,881) namun tidak signifikan (Uji F menunjukkan 
nilai sig. 0,106 lebih besar dari 0,05). Koefisien Determinasi sebesar 77,6% menunjukkan 
bahwa peran Total Aset dan Pendapatan sangat besar pengaruhnya terhadap Biaya Gaji. 
Hanya 32,4% pengaruh dari faktor lainnya, seperti Biaya Bunga dan Biaya Operasional.

Tabel 3. Regresi pada CU Melati 
Model    Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients
t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 553618235.719 375073356.185 1.476 .236
Total Pendapatan -.270 .112 -.834 -2.401 .096

Total Aset .048 .015 1.103 3.174 .050

Persamaan regresi pada CU Melati adalah Y= 55.361.835,7 – 0,270 X1 + 0,048 X. Seharusnya 
koefisien Total Pendapatan bertanda positif, artinya semakin tinggi Total Pendapatan Biaya 
Gaji dinaikkan. Tanda negatif pada koefisien Total Pendapatan menunjukkan bahwa Biaya 
Gaji dinaikkan padahal pendapatan perusahaan sedang turun. Setiap kali Pendapatan turun 1, 
Biaya Gaji dinaikkan sebesar 0,270. Hal ini merupakan gejala perusahaan mengarah pada 
kebangkrutan. Sedangkan koefisien Total Aset sebesar 0,048 berarti setiap Total Aset naik 1, 
Biaya Gaji dinaikkan sebesar 0,048.
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Tabel 4. Uji F pada CU Melati 
ANOVAa

Model Sum of
Squares

df Mean Square F Sig.

1

Regression 21927803052
9704192.000

2 10963901526
4852096.000

5.194 .106b

Residual 63320723295
256320.000

3 21106907765
085440.000

Total 28259875382
4960512.000

5

a. Dependent Variable: Biaya Gaji 
b. Predictors: (Constant), Total Aset, Total Pendapatan 

Korelasi antara Total Aset dan Total Pendapatan terhadap Biaya Gaji di KKS lebih kuat 
dibandingkan dengan CU Melati, yaitu 0,992. Koefisien Determinasi sebesar 98,5% 
menunjukkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi Biaya Gaji hanya 1,5%.  

Tabel 5. Korelasi dan Determinasi pada KKS 
Model Summary

Mode
l

R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate 

1 .992a .985 .970 80704286.132
a. Predictors: (Constant), Total Aset, Total Pendapatan 

Uji F pada KKS (Tabel 6) menunjukkan bahwa pengaruh Total Aset dan Pendapatan pada 
KKS terhadap Biaya Gaji bersifat signifikan, terbukti dari nilai sig. sebesar 0,015 < 0,05.

Tabel 6. Uji F pada KKS 
ANOVAa

Model Sum of 
Squares

df Mean Square F Sig.

1

Regression 853341267856
589440.000

2 426670633928
294720.000

65.509 .015b

Residual 130263636002
48200.000

2 651318180012
4102.000

Total 866367631456
837760.000

4

a. Dependent Variable: Biaya Gaji 
b. Predictors: (Constant), Total Aset, Total Pendapatan 

Persamaan regresi pada KKS adalah Y = -379.221.189,308 + 0,042 X1 + 0,016 X2. Kalau 
KKS tidak mampu meningkatkan Total Aset dan Total Pendapatan, ada kemungkinan CU 
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tersebut merosot kinerjanya. Sangat tidak bijaksana apabila membiarkan uang Anggota ditaruh 
di bank dan mengandalkan pada bunga bank. Perlu dipikirkan konglomerasi sehingga KKS 
tidak fokus pada kegiatan Simpan-Pinjam.  

Tabel 7. Regresi pada KKS 
Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients
t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) -

379221189.308
377935738.254 -1.003 .421

Total Pendapatan .042 .084 .185 .504 .664
Total Aset .016 .007 .811 2.205 .158

PENUTUP

KESIMPULAN
1. Terdapat pengaruh yang sangat kuat  antara Total Aset dan Total Pendapatan 

terhadap Biaya Gaji pada CU Melati  (0,881) namun tidak signifikan  uji F 
menunjukkan sig. 0,106 > 0,05). Terdapat pengaruh yang sangat kuat antara Total 
Aset dan  Tingkat Pendapatan terhadap Biaya Gaji pada KKS (0,992) dan 
signifikan (uji F sebesar 0,015 < 0,05).

2. Alokasi Biaya Gaji pada CU Melati terlalu besar sehingga mengakibatkan kerugian 
yang mengarah pada kebangkrutan. Sedang di KKS Biaya Gaji tetap mengikuti 
ketentuan dari PEARLS  namun demikian Pendapatan dari pinjaman beredar masih 
kurang optimal.  

3. Persamaan regresi pada CU Melati adalah Y= 55.361.835,7 – 0, X1 + 0,048 X. 
Seharusnya koefisien Total Pendapatan bertanda positif, artinya semakin tinggi 
Total Pendapatan Biaya Gaji dinaikkan. Tanda negatif pada koefisien Total 
Pendapatan menunjukkan bahwa Biaya Gaji dinaikkan padahal pendapatan 
perusahaan sedang turun. Hal ini merupakan gejala perusahaan mengarah pada 
kebangkrutan.

REKOMENDASI
1. Perlu studi yang lebih mendalam, apakah CU Melati perlu dilikuidasi agar 

kerugian tidak semakin parah. Kerugian yang semakin besar akan berdampak pada 
Anggota. Mereka akan kehilangan Simpanannya karena dana berupa Simpanan 
Anggota mengalir dalam bentuk biaya, salah satunya adalah Biaya Gaji yang 
berlebihan.

2. Perlu dibenahi jenjang antara Primer, Puskopdit dan Inkopdit. Kepercayaan 
Anggota akan meningkat apabila keamanan simpanan mereka dijaga secara 
struktural. Bukan lagi pada tempatnya Puskopdit cuci tangan terhadap 
permasalahan Primer. Memang benar Primer bersifat otonom. Hanya Anggota 
yang boleh membubarkan CU nya. Namun demikian merupakan kesalahan yang 
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sangat vital apabila Puskopdit mengucurkan pinjaman tanpa analisis 5 C. Terutama 
kemampuan mengembalikan (Capacity to pay) harus dianalisis sampai dengan 
kemampuan untuk mengucurkan kredit yang dilengkapi dengan risk management. 
Jangan sampai faktor legal terkait dengan agunan Anggota yang tidak dilengkapi 
dengan Akte Notaris sehingga CU mampu dan boleh menjual apabila pinjamannya 
macet.   
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 ABSTRACT 

This study aimed to analyze the implications of brand awareness and brand trust towards 
repurchase intention on TelkomselFlash modem users. This study was conducted on 75 
respondents, using a non-probability sampling, research design causality and using 
multiple linear regression.  Reseacrh results indicate that brand awareness did not 
significantly affect towards repurchase intention, because the significance value of 0208 
(0.208> 0.005. While brand trust significantly influence the repurchase intention, since the 
significance value of 0.000 (0.000 <0.005). The effect of brand trust is more dominant 
than the variable of brand awareness in the Influencing repurchase itention on 
TelkomselFlash modem users. This is evidenced by the results of multiple linear 
regression test with the following equation: Y = 4,352 + 0,111X1 + 0,495X2. As a 
recommendation summited, although brand awareness is not significantly affect the 
interest repurchasing TelkomselFlash modem, but the management of PT Telkomsel still 
need to make efforts to raise brand awareness TelkomslFlash modem users continue to be 
improved in order to brand of the product is at the Top of Mind in among these other 
brands modem. Dealing with variable on brand trust, factors that must be considered is to 
increase of brand reputation, brand predictability, and liking the brand, because these 
factors are relatively low gain votes from the modem users TelkomselFlash brand. 

 
Keywords: Brand Awareness, Brand Trust, Repurchase Intention 

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah 
         Perkembangan zaman membuat internet menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi 

masyarakat. Perkembangan gaya hidup masyarakat modern juga menyebabkan perubahan 
pola penggunaan internet di masyarakat. Kini internet telah menjadi suatu kebutuhan 
sehari-hari yang digunakan sebagai media untuk pertukaran informasi yang dibutuhkan di 
mana pun dan kapan pun.  

Pengguna jasa internet setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2010, pengguna 
internet dunia telah mencapai 6.845.609.960 pengguna.  Demikian pula di Indonesia. 
Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2000 telah mencapai 2.000.000 pengguna dari 
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206.264.595 penduduk dan akan terus berkembang. Menurut survei yang dilakukan 
International Telecomunication Union (ITU), sampai dengan tahun 2010, jumlah 
pengguna internet di Indonesia tercatat telah mencapai 30.000.000 
(www.internetworldstats.com).  Pengguna internet yang meningkat lima belas kali lipat 
selama sepuluh tahun terakhir membuktikan bahwa terjadi perubahan pola penggunaan 
internet oleh masyarakat.  

Dewasa ini, industri telekomunikasi di Indonesia juga telah memasuki babak baru 
ditandai jangkauan telepon seluler yang sudah mencapai seluruh provinsi di Indonesia dan 
sebagian besar kabupaten atau kota di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, mobile
internet tampaknya sudah menjadi gaya hidup baru. Hasil studi terbaru yang dilakukan 
Mobile Index misalnya, menunjukkan bahwa pengguna aktif internet di Indonesia telah 
mencapai angka sebanyak 48%. Sampai dengan November 2010, jumlah pelanggan 
layanan seluler di Indonesia telah mencapai 180 juta pengguna.  

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan akses 
internet, dan besarnya  potensi pasar internet di Indonesia telah menarik  banyak 
perusahaan provider telekomunikasi selular yang mencoba peruntungannya dan terjun ke 
dalam bisnis jasa internet. Terdapat beberapa raksasa provider selular di tanah air yang 
merambah bisnis internet, antara lain  adalah Telkomsel dengan andalan produknya flash
unlimited dan flash prepaid;  Indosat dengan andalan produk andalannya IM2; serta 
Telkom dengan andalannya Speedy dan Telkom-Net instant.  Provider tersebut berusaha 
meraih pangsa pasar yang tinggi dengan menerapkan berbagai strategi persaingan, 
meliputi pemberian layanan yang prima kepada pelanggannya, meng-aplikasikan teknologi 
yang tercanggih, menciptakan suatu akses internet yang cepat, memperluas jangkauan 
jaringan, serta menawarkan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan para pesaingnya. 

Fakta fenomenal mengenai tingginya permintaan layanan broadband tersebut, 
ditanggapi serius oleh PT Telekomunikasi Selular (untuk selanjutnya disebut PT 
Telkomsel), dengan menyediakan sarana layanan komunikasi yang berpusat pada data, 
dengan memperkenalkan produk baru berupa modem TelkomselFlash. Telkomsel Flash 
Unlimited adalah layanan akses internet nirkabel (wireless) kecepatan tinggi melalui 
laptop ataupun PC (Personal Computer) yang dapat diakses melalui modem datacard, 
ponsel, maupun router. Layanan ini disediakan oleh Telkomsel untuk seluruh 
pelanggannya pengguna Kartu HALO. Telkomsel Flash menawarkan suatu pengalaman 
baru dalam melakukan koneksi jaringan internet dengan kecepatan tinggi (hingga 3,2 
Mbps) dan lokasi akses yang dapat dilakukan dimana saja dalam jangkauan jaringan 
HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access), HSDPA (High-Speed Downlink Packet 
Access), 3G (Third Generation Technology), EDGE (Enhanced Data Rates For GSM 
Evolution) ataupun GPRS (General Packet Radio Service), dan LTE (Long Term 
Evolution). Layanan akses internet milik Telkomsel ini pertama kali diluncurkan pada 06 
April 2007 di Jakarta. Dalam penyediaan layanan komunikasi dasar seperti voice atau 
short message service (SMS), produk PT Telkomsel dapat dikatakan paling mumpuni, 
terbukti PT Telkomsel mampu menduduki posisi sebagai pemimpin pasar selama 
bertahun-tahun di industri seluler. Namun untuk produk yang berupa modem 
TelkomFlash, PT Telkomsel dapat dikatakan sebagai pemain baru.  



91-112

 
 

 
     JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         

[Vol. 16 No. 1 Agustus 2016] 
 
 

 

Telkomsel Flash adalah layanan internet tanpa kabel yang disediakan oleh Telkomsel 
untuk seluruh pelanggannya (kartuHALO, simPATI dan Kartu As) yang diluncurkan sejak 
tahun 2007. Layanan ini didukung dengan teknologi HSDPA/3G/GPRS dari Telkomsel 
yang dapat menghasilkan kecepatan download sampai dengan 7,2 Mbps. TelkomselFlash
menawarkan suatu pengalaman baru dalam melakukan koneksi jaringan internet dengan
kecepatan tinggi dan lokasi akses yang dapat dilakukan dimana saja dalam jaringan 
HSDPA/3G/EDGE/GPRS dari Telkomsel. TelkomselFlash memberikan keuntungan-
keuntungan kepada pelanggannya, antara lain: Biaya penggunaannya mudah dikontrol, 
akses internetnya berkecepatan tinggi dan jangkauan jaringannya luas. 

Dewasa ini banyak ditawarkan berbagai jenis modem dengan berbagai macam merek 
pula kepada konsumen. Banyaknya pilihan produk dengan berbagai macam merek 
membuat konsumen cenderung mudah mengubah pilihannya sesuai dengan persepsi 
mereka terhadap merek tertentu yang menjadi favorit mereka. Beberapa produk dengan 
model, fitur serta kualitas relatif sama, dapat memiliki kinerja yang berbeda-beda menurut 
pandangan konsumen karena adanya perbedaan persepsi atas merek produk tersebut di 
benak konsumen. Karenanya, peranan merek sebagai pembeda menjadi sangat penting. 
Tidak terkecuali untuk modem TelkomselFlash yang di-launching oleh PT Telkomsel. 

Besarnya peranan merek tersebut membuat setiap perusahaan berupaya agar merek 
produknya memperoleh kepercayaan yang tinggi dari para konsumennya. Konsumen akan 
memiliki kepercayaan yang tinggi atas suatu merek apabila konsumen memiliki kesadaran 
yang tinggi akan merek tersebut. Kesadaran konsumen akan merek (brand awareness) dan 
kepercayaan akan merek (brand trust)  yang tinggi diyakini dapat berpengaruh terhadap 
kesetiaan konsumen terhadap merek tersebut yang tercermin pada tingginya  minat 
pembelian ulang (repurchase intention) pada pengguna merek tersebut. 

Pada Juni 2014, PT Telkom mengklaim bahwa memiliki 3,21 juta pelanggan fixed
broadband (Speedy), meningkat sebesar 15,6% dibanding akhir semester pertama tahun 
2013. Sedangkan Mobile Broadband (Flash) tumbuh sebesar 63,7% dari 11,11 juta 
menjadi 18,19 juta pelanggan. Adapun total jumlah pelanggan selular tercatat sebanyak 
137,37 juta pelanggan, tumbuh 9,8%.  (Media Siaran Pers Telkom Indonesia, 30 Juni 
2014).  Namun demikian, berdasarkan data yang dapat dihimpun sejak awal peluncuran 
Telkomsel Flash Unlimited untuk area III Jawa Barat adalah sebagai berikut: Tahun 2009 
sebanyak 350.000, tahun 2010 sebanyak 900.000 dan tahun 2011 sebanyak 816.00 
pelanggan. (Sumber: PT Telkom Tbk, Area III Jawa Barat).   

       Berdasarkan data  tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan yang menggunakan 
Flash Unlimited selama periode 2009–2011 cenderung fluktuatif, bahkan di tahun 2011 
terjadi penurunan sebesar 9,3% atau terjadi peningkatan jumlah pelanggan yang berhenti 
sebanyak 84.000 orang. Dengan kata lain, minat konsumen untuk melakukan pembelian 
ulang (repurchase intention) juga menurun.  

Fenomena mengenai kecenderungan menurunnya kesetiaan pelanggan atas modem 
Telkomsel Flash dapat juga diamati pada hasil survei Top Brand Index (TBI). TBI 
merupakan evaluasi kekuatan merek berdasarkan market share, top of mind dan 
commitment share dari berbagai macam merek. Kekuatan merek berdasarkan brand index 
ini merupakan salah satu penghargaan bagi perusahaan yang dapat mengidikasikan 
bagaimana konsumen me-mandang merek yang digunakannya. Pada 2010,
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TelkomselFlash meraih Top Brand Index (TBI) sebesar 32,1 persen untuk pasar provider 
internet mobile yang diikuti oleh IM2 sebesar 22 persen. Namun pada 2011 terjadi 
penurunan top brand  TelkomselFlash. TBI untuk kategori provider internet mobile
dikuasai oleh IM2 dari Indosat yang memiliki top brand sebesar 26,4 persen (Tabel 1). 
TelkomselFlash hanya memiliki 26,3% top brand dari pasar internet mobile. Terjadi 
penurunan sebesar 5,8% dari top brand yang dicapai pada tahun sebelumnya.  

 
Tabel 1:  Top Brand Index

Kategori ISP Mobile 2010 dan 2011 

Merek
2010

Merek
2011

TBI (%) TBI (%) 
TelkomselFlash 32,1 IM2 26,4 
IM2 22 TelkomselFlash 26,3 
Indosat 
Broadband 

19 Smart 24,8 

XL Broadband 7,1 Indosat 
Broadband 

9,6 

Wimode 4,9 XL Broadband 7,1 
 3 (Three) 2,0 
 Mobi 1,7 
 Wimode 1 

         Sumber:  www.topbrand-award.com (5-02-2011) 
 

       Fenomena mengenai kecenderungan menurunnya kesetiaan pelanggan atas modem 
Telkomsel Flash dapat juga diamati pada hasil survei dalam rangka penganugerahan 
Digital Marketing Award.  Digital Marketing Award ditujukan sebagai bentuk 
penghargaan terhadap future leader company yang siap menghadapi era digital dan 
memenuhi kebutuhan konsumen masa depan. Untuk kategori Digital Product, penghargaan 
diberikan kepada merek-merek produk digital terbaik yang berhasil memenuhi kepuasan 
konsumen dalam lima aspek, yakni: reliability, durability, feature, design dan easy to get.  
Berdasarkan indeks Digital Marketing Award  2014 (Tabel 2) tersebut, posisi modem 
Telkomsel Flash berada pada posisi ketiga setelah merek Huawei dan Smartfren.  
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Tabel 2: Indeks Digital Marketing Award  2014 
Kategori Produk: Modem 

BRAND Relia-bility Durabilit
y

Feature  Design 
Easy to Get 

Inde
x

Huawei 7 31.4% 29,7% 30.7% 30.6% 30.9%
Smartfren 21.6% 22.0% 21.3% 19.1% 19,2% 21.0%
Telkomsel Flash 8.7% 9.3% 9.1% 9.0% 9.9% 9.0%
ZTE 8.9% 8.8% 8.9% 8.4% 9.8% 8.8%
Bolt 5.2% 4.7% 5.8% 5.8% 4.6% 5.4%
Aha 1.9% 1.4% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7%

 Sumber: Majalah Marketing, edisi 11/XIV/Nov. 2014, hal. 162 
          
      Fakta bahwa jumlah pelanggan yang menggunakan modem Flash Unlimited tersebut 

cenderung fluktuatif serta didasari dugaan  bahwa kesadaran merek dan kepercayaan  
merek itu dapat berpengaruh terhadap minat pembelian ulang konsumen akan suatu 
produk, melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. 

 
Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Masalah  yang hendak dikaji melalui penelitian ini adalah kecenderungan menurun-
nya minat pembelian ulang pengguna modem TelkomselFlash. Masalah tersebut dapat 
dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengaruh kesadar-an 
merek terhadap minat pembelian ulang pada pengguna Modem TelkomselFlash?; Bagai-
mana pengaruh kepercayaan merek terhadap minat pembelian ulang pada pengguna 
Modem TelkomselFlash?; Manakah yang berpengaruh lebih dominan di antara kesadaran 
merek dan kepercayaan merek terhadap minat pembelian ulang pada pengguna Modem 
TelkomselFlash?   

   Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:  Untuk 
menganalisis pengaruh kesadaran merek terhadap minat pembelian ulang pada  pengguna  
Modem TelkomselFlash; Untuk mengukur pengaruh kepercayaan merek terhadap minat 
pembelian ulang pada pengguna Modem TelkomselFlash; Untuk menganalisis manakah 
yang berpengaruh lebih dominan di antara kesadasaran merek dan kepercayaan merek 
terhadap minat pembelian ulang  pengguna Modem TelkomselFlash. 

 

TELAAH PUSTAKA 
Pengertian Merek (Brand) 

       Menurut American Marketing Association (Kotler, 2000), merek adalah nama, istilah, 
tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual dan untuk 
membeda-kannya dari produk pesaing.    Menurut Aaker (1991), merek adalah “A
distinguishing name and/or symbol (such as logo, trade mark, or package design) intended 
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to identify to goods or services of either one seller of a group of seller, and to differentiate 
those goods or services from those of competitors“.  

Pengertian mengenai merek tersebut sekaligus menjelaskan manfaat merek itu sendiri, 
di antaranya: (1) Menjelaskan apa yang dijual perusahaan, (2) Menjelaskan apa yang 
dijalankan oleh perusahaan, dan (3) Menjelas-kan profil perusahaan itu sendiri. Berkaitan 
dengan manfaat merek, suatu merek memberikan serangkaian janji yang di dalam-nya 
menyangkut kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, merek sangat 
penting, baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk 
mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan jaminan akan kualitas. 
Sedangkan, bagi produsen, merek dapat membantu upaya-upaya untuk membangun 
loyalitas dan hubungan berkelanjutan dengan konsumen. 

 
Minat Pembelian Ulang

       Mengacu pada pendapat Doods et al. (dalam Sutantio 2004), minat beli adalah 
kemungkinan pembeli berminat untuk membeli suatu produk. Sementara itu Howard 
(dalam Sutantio 2004: 256) mengartikan intention to buy sebagai pernyataan yang 
berkaitan dengan batin yang mencerminkan rencana dari pembeli untuk membeli suatu 
merek tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan Hellier, Philip, Geursen, 
Carr, and Rickard (2003) memberikan definisi “repurchase intention is the individual's 
judgement about buying again a designated service from the same company, taking into 
account his or her current situation and likely circumstance”. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa repurchase interntion merupakan hasrat atau keinginan  dalam diri 
konsumen untuk membeli produk/jasa yang disukainya berdasarkan hasil evaluasi atas 
kesesuaian kinerja produk atau jasa dengan harapan konsumen.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam niat 
pembelian, baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam diri konsumen 
yakni kepercayaan dan sikap konsumen terhadap produk atau jasa, sedangkan faktor 
pengganggu dari eksternal adalah sikap orang lain serta situasi tempat pembelian (Kotler, 
2008:242). Konsumen akan lebih berniat membeli ulang suatu produk/jasa apabila nilai 
yang ditawarkan  mempunyai nilai yang sangat baik. Dari sudut pandang konsumen, minat 
beli ulang pada dasarnya merupakan perilaku pelanggan dalam merespons secara positif 
terhadap kualitas produk atau jasa dari suatu perusahaan dan berniat mengkonsumsi 
kembali produk perusahaan tersebut (Cronin, dkk. 1992).  

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur minat beli konsumen 
(Ferdinand, 2002:129), yaitu: (1) minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang 
untuk membeli produk, (2) minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 
mereferensikan produk kepada orang lain, (3) minat preferensial, yaitu minat yang 
menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut, 
(4) minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari 
informasi mengenai produk dan  sifat-sifat positif dari produk yang diminati tersebut.  

Ferdinand juga mengemukakan bahwa indikator minat beli adalah: (1) Intensitas 
pencarian informasi. Semakin intens pencarian informasi mengenai suatu produk, semakin 
tinggi minat untuk membeli produk tersebut. (2) Keinginan segera membeli. Semakin 
seorang pelanggan ingin segera membeli suatu produk, semakin tinggi pula minat 
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membelinya. (3) Keinginan referensial. Orang yang berpreferensi membeli suatu produk 
tertentu akan mengakibatkan tingginya minat untuk membeli produk yang 
dipreferensikannya itu. Semakin tinggi preferensi seorang konsumen pada suatu produk, 
semakin tinggi pula minat belinya. (Ferdinand, 2014:188-120). 

 
Kesadaran Merek (Brand Awareness)

Kesadaran merek (Brand Awareness) merupakan faktor yang dianggap mampu 
memengaruhi keputusan pembelian ulang konsumen, seperti yang diungkapkan oleh 
Durianto et al. (2004).  Kesadaran merek   menunjukkan kesanggupan seorang calon 
pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 
dari kategori produk tertentu.(Aaker,1991 sebagaimana dikutip oleh Durianto, 2004:4).  
Peran brand awareness dalam brand equity tergantung pada tingkatan akan pencapaian 
kesadaran di benak konsumen. Kesadaran merek ternyata memiliki berbagai tingkatan, 
yang dapat digambarkan sebagai suatu piramida kesadaran merek. (Rangkuti, 2004: 40). 
Pengukuran kesadaran merek dapat dilakukan berdasarkan tingkatan pada piramida 
kesadaran merek. Untuk mengetahui tingkatan suatu merek pada kesadaran konsumen, 
dapat digunakan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada para pengguna merek tersebut. 
Manajemen suatu perusahaan yang memproduksi suatu produk dengan merek tertentu, 
perlu memahami tingkat kesadaran konsumen atas merek perusahaan, karena konsumen 
cenderung  membeli suatu merek yang sudah dikenalnya. Dengan membeli produk yang 
mereknya sudah dikenal tersebut, konsumen akan merasa aman atau terhindar dari risiko 
yang mungkin timbul dari pemakaian produk tersebut.  

Tingkatan brand awareness yang paling tinggi disebut sebagai Top of Mind.  Sebuah 
merek dapat dikatakan mendudukui tempat tertinggi pada kesadaran seorang konsumen 
apabila merek tersebut disebut pertama kali pada saat konsumen tersebut diminta untuk 
menyebut merek pada kategori produk tertentu.  Tingkatan yang lebih rendah disebut 
sebagai Brand Recall, yaitu tingkatan pengingatan kembali atas merek tanpa bantuan 
(unaided recall). Pada tingkatan ini konsumen tidak perlu dibantu untuk mengingat suatu 
merek. Tingkatan yang lebih rendah lagi disebut sebagai Brand Recognition atau tingkatan 
pengingatan kembali merek dengan bantuan (aided recall).  Tingkatan yang paling rendah 
dalam piramida kesadaran merek tersebut adalah Unware of Brand. Merek yang berada 
pada tingkatan ini berarti tidak dikenali atau tidak disadari oleh konsumen. 

       Pengukuran tingkat kesadaran konsumen akan merek (misalnya merek salah satu modem) 
dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Top of Mind. Top of Mind menggambar-kan merek yang pertama kali diingat atau disebut 
oleh responden ketika yang bersangkutan ditanya tentang suatu kategori produk tertentu 
(dalam hal ini adalah modem). Untuk mengetahui merek apa yang menduduki tingkatan 
Top of Mind pada kategori produk modem, kepada responden dapat diajukan pertanyaan: 
“Sebutkan merek modem yang Anda ketahui” atau “Jika Anda diminta menyebutkan 
berbagai merek modem, merek modem apakah yang pertama kali muncul di benak 
Anda?”  

b. Brand Recall. Brand Recall menggambar-kan merek apa saja yang diingat responden 
setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Untuk mengetahui merek apa yang 
berada pada tingkatan ini, kepada responden dapat diajukan pertanyaan: “Merek-merek 
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modem apa saja yang Anda ketahui?” atau Sebutkan merek lain, selain yang telah Anda 
sebut pertama kali.” 

c. Brand Recognition. Brand Recognition merupakan tingkat kesadaran konsumen akan 
suatu merek yang diukur dengan diberikan bantuan. Untuk mengukur pengenalan brand
awareness pada tingkat-an ini, dilakukan dengan menunjukkan foto atau gambar yang 
memperjelas ciri-ciri merek yang dimaksud. Kemudian kepada responden diajukan 
pertanyaan: “Apakah Anda mengenal modem merek Telkom Flash?” Kepada responden 
ditunjukkan foto yang menggambarkan atribut atau ciri produk tanpa menunjukkan 
mereknya, dan kemudian diajukan pertanyaan: “Apakah Anda mengetahui merek produk 
ini?” 

d. Unware of Brand.  Untuk pengukuran unware brand, dapat dilakukan observasi terhadap 
pertanyaan sebelumnya dengan melihat responden yang menjawab “tidak mengenal sama 
sekali” atau yang menjawab “tidak tahu” ketika ditunjukkan foto produk yang dimaksud. 
 

Kepercayaan Merek (Brand Trust)
       Definisi brand trust menurut Morgan dan Hunt (1994:23) adalah: “Brand trust is 

willingness of the average consumer to rely on the ability of the brand to perform it’s 
stated function.” Dengan kata lain, kepercayaan  merek merupakan kemauan sebagian 
konsumen untuk mengandalkan kemampuan suatu merek untuk menunjukkan 
kemampuan/fungsinya sesuai dengan yang disebutkan.  

  Selanjutnya,  Aaker dan Lasser (dalam Delgado-Ballester, dkk., 2004) mengemuka-
kan pengertian brand trust sebagai berikut: “Brand trust as feeling of security held by the 
consumer in his/her interaction with the brand, that it is based on the perceptions that the 
brand is reliable and responsible for the interests and welfare of the consumer”. Artinya, 
kepercayaan merek (brand trust) merupakan rasa aman yang dimiliki oleh seorang 
konsumen melalui interaksinya dengan merek, yang didasarkan pada persepsi  bahwa 
merek tersebut dapat diandalkan dan dpat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan 
kesejahteraan konsumen. 

Dari sudut pandang pelanggan, kepercaya-an terhadap merek dapat dipahami sebagai 
kesediaan atau kemauan pelanggan di dalam menghadapi risiko yang berhubungan dengan 
merek yang dibeli, hal ini disebabkan karena pelanggan berharap bahwa merek yang 
dipilihnya akan memberikan hasil yang positif dan menguntungkan bagi pelanggan. 
Dengan kata lain, dari sudut pandang konsumen, kepercayaan merek merupakan suatu 
keyakinan akan suatu merek terhadap adanya pemuasan kebutuhan dilihat dari kredibilitas, 
integritas, keunggulan yang diletakkan pada merek tertentu. Sedangkan dari perspektif 
merek sendiri, kepercayaan merek merupakan kemampuan merek untuk dipercaya, yang 
bersumber pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang 
dijanjikan dan  bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepetingan konsumen. 

Menurut Lau dan Lee (1999)  sebagaimana dikutip oleh Tjahyadi (2006:71), terdapat 
tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Ketiga faktor ini 
berhubungan dengan tiga entitas yang tercakup dalam hubungan antara merek dan 
konsumen. Adapun ketiga faktor tersebut adalah merek itu sendiri, perusahaan pembuat 
merek, dan konsumen. Menurut Lau dan Lee (1999) sebagaimana dikutip oleh  Gede 
Riana (2006), dalam upaya membangun dan mengembangkan brand trust, perusahaan 
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perlu memahami tiga karakteristik penting sebagai determinan kepercayaan pelanggan, 
yang pada akhirnya akan mengarah pada loyalitas pelanggan. Tiga karakteristik kunci bagi 
kesuksesan hubungan antara pelanggan dan perusahaan tersebut adalah: (1) Karakteristik 
Merek (Brand Characteristics), (2) Karakteris-tik Perusahaan (Company Characteristics), 
dan (3) Karakteristik Hubungan Pelanggan-Merek (Consumer-Brand Characteristics). 

Pengembangan Model dan Hipotesis
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh variabel bebas yaitu brand

awareness (X1) dan brand trust (X2) terhadap minat pembelian ulang (Y). Dengan 
demikian model regresi yang hendak diestimasikan adalah sebagai berikut:  Y =   a + b1X1  
+  b2X2   + e. 

 
Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian 

      Beberapa peneliti terdahulu telah mencoba menganalisis pengaruh brand awareness dan 
brand trust terhadap minat pembelian ulang (repurchase intention).  Bagi konsumen, 
merek bermanfaat untuk mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan 
jaminan akan kualitas. Sedangkan bagi produsen, merek dapat membantu dalam 
membangun loyalitas dan hubungan  dengan konsumen. 

       Langkah awal dalam proses pembelian biasanya adalah menyeleksi sekumpulan merek 
untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, pengingatan kembali merek (brand recall) 
menjadi penting. Pada umumnya, jika sebuah merek tidak mencapai pengingatan kembali 
maka merek tersebut tidak akan termasuk dalam proses pertimbangan pembelian.  

 
Kesadaran merek selanjutnya akan mempengaruhi rasa percaya diri pelanggan atas 

keputusan pembelian dengan mengurangi tingkat risiko yang dirasakan atas suatu merek. 
Semakin kecil tingkat perceived risk suatu merek, semakin besar keyakinan pelanggan atas 
keputusan pembeliannya.  

      Hasil penelitian  Sandra  dan Jony Oktavian  Haryanto (2010) menunjukkan bahwa  brand
awareness berpengaruh signfikan terhadap intensitas pembelian dengan nilai t sebesar 
2,77 (>1.645).  Demikian pula, penelitian Hindarto  
(2013) pada industri otomotif menunjukkan bahwa variabel kesadaran merek berpengaruh 
positif dan signifikan pada minat pembelian ulang Honda Vario Techno 125 PGM-FI.  
Atas dasar pemikiran dan hasil penelitian terdahulu tersebut maka hipotesis yang diajukan 
adalah sebagai berikut:  
H1: Kesadaran Merek berpengaruh secara  signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang.   

 
Pemahaman yang lengkap tentang minat pembelian ulang tidak dapat diperoleh tanpa 

penjelasan mengenai kepercayaan terhadap merek dan bagaimana hubungannya dengan 
minat pembelian ulang.  Lau dan Lee (1999) mengemukakan bahwa kepercayaan 
pelanggan pada merek   sebagai keinginan pelanggan  
 
untuk bersandar pada sebuah merek dengan risiko-risiko yang dihadapi karena ekspektasi 
terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif. Kepercayaan sebagai suatu 
keadaan yang melibatkan ekspektasi positif mengenai motif-motif dari pihak lain yang 
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berhubungan dengan diri seseorang dalam situasi yang berisiko (Lau dan Lee, 1999) 
sebagaimana dikutip oleh Tjahyadi (2006:71).  

     Hubungan kepercayaan konsumen  atas merek dengan keputusan pembelian ulang 
diperkuat oleh hasil penelitian  Sandra  dan Jony  Oktavian  Haryanto (2010) yang 
menunjukkan bahwa brand trust berpengaruh signifikan terhadap intensitas pembelian 
dengan nilai t sebesar 3,27 (>1.645).  Demikian pula hasil penelitian Belopa (2015) 
menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji nonparametrik, antara variabel kepercayaan 
merek dengan minat beli ulang menunjukkan adanya korelasi positif dengan nilai 
koefisiennya sebesar 0.189 yaitu sangat rendah, namun dengan nilai alpha 0.004 atau 
<0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat korelasi yang sangat signifikan antara variabel 
kepercayaan merek dengan minat beli ulang.  Penelitian Wulansari (2013) juga menunjuk-
kan bahwa kepercayaan atas merek  berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang 
produk Sari Roti  pada konsumen Sari Roti  di Surabaya.  Atas dasar pemikiran dan hasil 
penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:   
H2: Kepercayaan Merek berpengaruh secara  signifikan terhadap Minat Pembelian   

Ulang.   
 

METODE PENELITIAN 
Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausalitas yang dirancang untuk meneliti 
bagaimana kemungkinan hubungan sebab-akibat antarvariabel penelitian dengan 
memperhatikan besaran koefisiensi korelasi. (Sanusi, 2012:15). Penelitian ini juga 
termasuk penelitian deskriptif dengan metode survei, karena bertujuan untuk 
menggambarkan  pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih dengan variabel terikat  
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian. 
(Sugiyono, 2009:36). 

 
Model Penelitian 

Variabel penelitian yang hendak dikaji pada penelitian ini adalah kesadaran merek dan 
kepercayaan merek sebagai variabel bebas serta minat pembelian ulang sebagai variabel 
terikat. 

Kemungkinan adanya pengaruh antar-variabel tersebut dapat dilustrasikan dengan 
gambar Model Penelitian sebagai berikut ini. 
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Gambar 1: Model Penelitian 

 
Operasionalisasi Variabel Penelitian 
1. Kesadaran Merek (Brand awareness) menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 
kategori produk tertentu (Durianto, 2004:4). Variabel ini dapat diukur berdasarkan 
indikator yang meliputi: Kesanggupan konsumen untuk menyebut-kan merek yang 
pertamakali muncul dalam ingatannya (Top of Mind), Kesanggupan konsumen untuk 
mengingat merek dari kategori produk tertentu tanpa bantuan (Brand Recognition), 
Kesanggupan konsu-men untuk mengingat merek dari kategori produk tertentu dengan 
bantuan (Brand Recall), dan Ketidakmampuan konsumen mengenali merek dari kategori 
produk tertentu. (Unware of Brand). 

2. Kepercayaan atas Merek (Brand Trust) adalah keinginan pelanggan untuk bersandar pada 
sebuah merek dengan risiko-risiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu 
akan menyebabkan hasil yang positif. Variabel kepercayaan merek diukur berdasarkan 3 
(tiga) dimensi, yaitu (a) Karakteristik Merek (Brand Characteristic), meliputi: Reputasi 
merek,  Prediktabilitas merek, dan Kemampuan merek. (b) Karakteristik Perusahaan 
(Company Characteristic) meliputi: Kepercayaan terhadap perusaha-an, Reputasi 
perusahaan,  Persepsi atas motif-motif perusahaan, dan Integritas perusahaan.  (c) 
Hubungan Pelanggan-Merek (Brand-CustomerCharacteristic) meliputi indikator: 
Kesamaan  konsep-diri dengan kepribadian merek,  Kesukaan terhadap merek, 
Pengalaman pelanggan,  dan Dukungan pasangan/teman. 

3. Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intention) adalah kecenderungan  perilaku pembelian 
konsumen pada suatu produk barang dan jasa yang dilakukan secara berulang  dalam 
jangka waktu tertentu. Indikator yang  digunakan untuk mengukur minat beli konsumen 
pada penelitian ini berdasarkan konsep Ferdinand (2002:129), meliputi dimensi: (a) minat 
transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk, (b) minat 
referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang 
lain, (c) minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 
memiliki preferensi utama pada produk, (d) minat eksploratif, menggambarkan perilaku 
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seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk dan sifat-sifat positif dari 
produk yang diminati.  

      Berdasarkan operasionalisasi variabel tersebut kemudian disusun kisi-kisi instrumen untuk 
masing-masing variabel yang hendak diukur yang selanjutnya dikembangkan menjadi 
kuesioner sebagai instrumen penelitian. 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
      Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi

Pearson’s Product Moment. Penyebaran kuesioner dalam rangka uji validitas instrumen 
dilakukan kepada 25 responden, dan  diketahui nilai koefisien korelasinya (r-kritisnya) 
sebesar 0,396. Jika butir kuesioner memperoleh   nilai koefisien korelasi lebih besar dari 
0,396, maka butir kuesioner tersebut dapat dinyatakan valid; demikian pula sebaliknya.   
Sementara pengujian  reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus alpha 
cronbach. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dapat disimak pada tabel-
tabel berikut ini. 

 
Tabel 3: Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Brand Awareness 
Item-Total Statistics

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00001 24.0800 16.077 .429 .820
VAR00002 23.9600 16.040 .707 .770
VAR00003 23.8400 18.557 .405 .810
VAR00004 23.9600 17.290 .503 .798
VAR00005 23.3600 17.240 .566 .790
VAR00006 23.8400 18.057 .444 .806
VAR00007 23.7600 16.023 .633 .779
VAR00008 23.8800 16.027 .643 .777

   Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 
 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua butir kuesioner yang akan digunakan untuk 
mengukur variabel Brand Awareness dapat dinyatakan valid karena nilai r di atas 0,396. 
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Tabel 4: Hasil Uji Validitas Instrumen 
Variabel Brand Trust 
Item-Total Statistics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 
 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 9 (Sembilan) butir  kuesioner yang digunakan untuk 
mengukur variabel  Brand Trust terdapat 3 (tiga)  butir kuesioner yang tidak valid karena nilai 
r  kurang dari 0,396. 

Tabel 5: Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Repurchase Intention 
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 

 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari sembilan butir kuesioner yang akan digunakan 
untuk mengukur  variabel Repurchase Intention,  terdapat 1 (satu) butir kuesioner  yang tidak 
valid karena nilai koefisien korelasinya lebih kecil dari 0,396. 
 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

VAR00001 29.1600 24.807 .728 .729 
VAR00002 28.9600 26.707 .724 .737 
VAR00003 29.2000 26.750 .593 .752 
VAR00004 28.9600 26.040 .759 .730 
VAR00005 28.9600 28.040 .615 .753 
VAR00006 29.1200 31.693 .242 .797 
VAR00007 29.4000 34.583 -.020 .824 
VAR00008 29.1600 24.807 .728 .729 
VAR00009 29.1600 33.390 .028 .832 

Item-Total Statistics

 cale Mean if 
Item Deleted

ale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

onbach's Alpha if 
Item Deleted 

VAR00001 29.2800 38.377 .528 .881
VAR00002 29.2400 37.440 .709 .867
VAR00003 29.2800 33.877 .761 .860
VAR00004 29.0000 37.917 .686 .869
VAR00005 29.2800 34.543 .761 .860
VAR00006 29.2400 37.107 .702 .867
VAR00007 29.2800 39.210 .485 .884
VAR00008 29.4400 41.673 .303 .897
VAR00009 29.0000 36.083 .821 .857
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Tabel 6: Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 
Reliability Statistics 

Variable Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
Note 

Brand Awareness .815 8 Reliable 
Brand Trust .897 8 Reliable 
Repurchase 
Intention 

.903 6 Reliable 

          Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 
 
Hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,600. 
Oleh karena itu kuesioner/instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel/andal. 
 
Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua pelanggan atau pengguna modem 
Telkomsel Flash di wilayah Jakarta Selatan. Sampel penelitian ini berjumlah 75 orang 
yang ditentukan dengan metode nonprobability sampling.  Cara penetapan jumlah sampel 
menggunakan ketentuan bahwa dalam peneliti-an multivariate besarnya sampel ditentukan 
sebanyak 25 kali variabel independen. (Ferdinand, 2006:225).  Oleh karena pada 
penelitian ini terdapat tiga variabel independen, maka jumlah minimum sampelnya adalah 
75. Adapun cara memperoleh sampel dengan menggunakan convenience sampling atau
aksidental yaitu memilih sampel berdasarkan kemudahan. (Sanusi, 2011:94).   

 
Jenis dan Sumber Data 
       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,  yang diperoleh dari hasil 

penyebaran instrumen penelitian kepada para pengguna modem TelkomFlash di wilayah 
Jakarta  Selatan, yang sekaligus menjadi sumber data dan responden penelitian.    

 
Teknik Analisis Data 
Uji Asumsi Model Regresi
a) Uji Normalitas: Uji normalitas dimaksud-kan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 

variabel terikat memiliki distribusi data normal. Untuk menguji hal tersebut dapat 
digunakan metode grafis normal P-P Plot dari standardized residual comulative 
probability, dengan identifikasi jika sebarannya berada di sekitar garis normal, maka 
asumsi kenormalan dapat dipenuhi. Apabila  sebaran data jauh dari garis diagonal dan 
tidak mengikuti arah garis diagonal, hal itu menunjukkan pola distribusi tidak normal. 

b) Uji Multikolinieritas: Untuk mendeteksi gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan 
menggunakan besaran VIF (Variance Influence Factor) dan angka toleran. Suatu model 
regresi yang bebas multikolinearitas apabila mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 
dan angka tolerance mendekati 1. 

c) Uji Heteroskedastisitas: Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 
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variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka terjadi 
homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2001).  
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan cara membuat plots (Scatterplot) antara 
nilai prediksi (ZPRED) dengan residual (SRESID). Hasil pengujian dapat dilihat pada 
gambar Scatterplot, dengan ketentuan jika sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur 
tertentu, dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedas-tisitas; namun jika tidak demikian  
dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokorelasi: Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, dapat dilihat dari nilai 
Durbin–Watson test. Apabila nilai Durbin–Watson test mendekati nilai 2, maka dapat 
dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel bebas. 

Analisis Regresi Berganda 
      Model regresi digunakan untuk mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linier antara 

variabel minat pembelian ulang dengan variabel kesadaran merek dan kepercayaan merek. 
Adapun model persamaan regresi yang digunakan pada analisis ini adalah sebagai berikut:  

       Y = 0+ 1 X1 + 2 X2 + e 
Keterangan: 
Y      = Minat Pembelian Ulang

0     = Constanta 
1 2 = Koefisien Regresi 

X1      = Kesadaran Merek
X2      = Kepercayaan Merek

 
Pengujian Hipotesis Penelitian 

      Pengujian pengaruh kausalitas dilakukan dengan cara menguji koefisien regresi, yang 
merupakan representasi koefisien kausalitas yang hendak diuji. Dengan uji ini dapat pula 
diketahui tingkat signifikansi pengaruh antar variabel yang dianalisis. Untuk tujuan 
tersebut dapat digunakan Uji t. (Ferdinand, 2006:300).   

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji student t (uji t) dengan 
memperhatikan nilai koefisien regresi dan nilai probabilitasnya (tingkat signifikansi-nya) 
untuk masing-masing variabel. yang diteliti. Untuk mengintepretasikan hasilnya berlaku 
ketetapan/ketentuan sebagai berikut:  (a) Apabila nilai t-hitung > t-tabel, maka H0 ditolak 
atau Ha diterima (yang berarti terdapat pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti); (b) 
Apabila nilai t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Profil Responden 
Jumlah responden penelitian ini adalah sebanyak 75 orang. Profil responden diklasi-
fikasikan berdasarkan karaktersitik:  jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis 
pekerjaan, dan lamanya responden telah menggunakan modem TelkomselFlash. 
       Berdasarkan jenis kelamin, responden penelitian ini terdiri atas 46 pria (61,3%) dan 
29 wanita (38,6%).  Berdasarkan usianya ada 3 responden (4,0%) berusia kurang dari 20 



104-112

 
 
 

KESADARAN MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK (I HARDHY WINARTA} 
 

 

 

tahun, 23 responden (30,7%)  berusia antara 20-30 tahun,  27 responden (36,0%) berusia 
antara >30-39 tahun,  16 responden (21,3%) berusia antara 40-50 tahun, dan 6 responden 
(8,0%) berusia >50 tahun.    
       Berdasarkan  jenis pekerjaannya, PNS ada 17 responden (22,6%), karyawan swasta 
ada 35 responden (46,6%), wirausahawan ada 12 responden (16,0%), professional ada 8 
responden (10,7%), dan mahasiswa/pelajar ada 3 responden (4,0%).  Sedangkan 
berdasarkan lamanya telah menggunakan produk (modem merek TelkomselFlash): 
responden yang baru menggunakannya selama setahun ada 6 (8,0%), selama lebih dari 
setahun sampai 2 tahun ada 28 (37,3%), lebih dari 2 tahun sampai 4 tahun ada 24 
responden (32.0%), lebih dari 4 tahun sampai 5 tahun ada 10 responden (13,4) dan 
responden yang sudah lebih dari 5 tahun menggunakannya ada 7 responden (9,3%). 
Ringkasan mengenai profil responden tersebut dapat disimak pada tabel berikut ini. 

Tabel 7: Profil Responden 
Karakteristik Klasifikasi Jumlah

(Orang) (%) 
1. enis Kelamin Pria 46 61,3 

Wanita 29 38,6 
  Total 75 100

2. 
 
 
 
 

Usia < 20 tahun 3 4,0 
 20 – 30 tahun 23 30,7 
 >30 – 39 tahun 27 36,0 
 40  – 50 tahun 16 21,3 
 > 50 tahun 6 8,0 

  Total 75 100
4. 
 
 
 

Jenis 
Pekerjaan 

 
 
 

PNS 17 22,6 
aryawan Swasta 35 46,6 
Wirausahawan 12 16,0 

Profesional 8 10,7 
lajar/Mahasiswa 3 4,0 

  Total 75 100
5. 
 
 
 
 

Lamanya  
Telah 

Gunakan 
Modem 

Telkomsel
Flash 

1 tahun 6 8,0 
> 1 tahun -- 2 

tahun 
28 37,3 

> 2 tahun -- 4 
tahun 

24 32,0 

> 4 tahun -- 5 
tahun 

10 13,4 

>5tahun 7 9,3 
  Total 75 100

 
Deskripsi Data Penelitian 
Kesadaran Merek (Brand Awareness)

      Kesadaran Merek (Brand Awareness) pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 
dimensi meliputi: top of mind, brand recognition, brand recall dan unware brand; serta 
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dengan 8 indikator. Nilai rata-rata penilaian responden atas variabel kesadaran merek sebesar  
266  yang berada pada kategori penilaian baik.  Indikator yang memperoleh penilaian tertinggi 
(sangat baik) tidak ada; sedangkan yang memperoleh penilaian terendah (cukup baik) adalah 
ke-4; selebihnya memperoleh penilaian  dalam kategori baik. 
    
Kepercayaan Merek (Brand Trust)

      Kepercayaan Merek (Brand Trust) pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) 
dimensi meliputi: Karakteristik Merek (Brand Characteristic), Karakteristik Perusaha-an 
(Company Characteristic) dan Hubungan Pelanggan-Merek (Brand-Customer Character-
istic); serta dengan  8  (delapan)  indikator. Nilai rata-rata penilaian responden atas variabel 
kepercayaan merek adalah sebesar  274,6  yang berada pada kategori penilaian baik.  Indikator 
yang memperoleh penilaian tertinggi (sangat baik) tidak ada; sedangkan yang memperoleh 
penilaian yang relatif rendah  adalah ke-2 dan indikator ke-6; selebihnya memperoleh 
penilaian dalam kategori baik.   
 
Minat Beli Ulang (Repurchase Intention)

      Minat Pembelian Ulang pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 dimensi meliputi: 
minat eksploratif, minat transaksional, minat preferensional, dan minat referensional; serta 
dengan 8 indikator. Berdasarkan tabulasi tanggapan/jawaban responden, diketahui bahwa nilai 
rata-rata penilaian responden atas variabel kesadaran merek sebesar 275  yang berada pada 
kategori penilaian baik. Tidak ada indikator yang memperoleh penilaian tertinggi. (sangat 
baik); sedangkan yang memperoleh penilaian yang relatif rendah adalah indikator ke-1, ke-7, 
dan indikator ke-8; selebihnya memperoleh penilaian  dalam kategori baik.    

Hasil Uji Asumsi Klasik/Model Regresi 
Uji Normalitas 
Hasil uji normalitas dapat dilihat pada penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik 
berikut ini.  

 
Gambar 2: ScatterPlot 
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Pada gambar/grafik terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal. Dengan demikian, maka model dalam penelitian ini sudah memenuhi uji normalitas. 
 
Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antarvariabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji multikolinieritas, 
dapat dilihat pada dua kolom terakhir tabel Coefficientsa berikut ini. 

Tabel 8: Coefficientsa

 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

 B Std. Error Beta 
Tole

rance VIF 
(Constant) 4.352 3.099    

A .111 .087 .120 .964 1.038 
T .495 .080 .585 .964 1.038 

a. Dependent Variable: RPI 
 
Nilai VIF untuk variabel Brand Awareness dan Brand Trust sama-sama 0,964, sedangkan 
Tolerance-nya 1,038. Oleh karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 
10 (sepuluh) maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel 
bebas tersebut.  Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS,  model regresi 
linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model 
di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas. 
Heterokedastisitas
Pada gambar Scatterplots (Gambar 3) berikut ini terlihat bahwa sebaran titik tidak mem-
bentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 
atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Dengan demikian, asumsi klasik tentang 
heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas.  

 
Gambar 3: Normal P-P Plot 
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Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)
      Uji keterandalan model atau uji kelayakan model dilakukan menggunakan distribusi F, 

dengan ketentuan apabila nilai prob. F hitung (sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error 
(alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan 
apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model 
regresi yang diestimasi tidak layak.   

      Hasil uji F untuk mengukur keterandalan  kelayakan model pada penelitian ini terlihat 
pada tabel ANOVAa  berikut ini.  

 
 Tabel 9: ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 774.577 2 387.289 22.390 .000a

Residual 1245.423 72 17.298   
Total 2020.000 74    

a. Predictors: (Constant), BT, BA 
b. Dependent Variable: RPI 

 
Berdasarkan tabel ANOVA tersebut, diketahui bahwa nilai prob. F hitung (sig.) 

adalah sebesar 0,000. Oleh karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka 
dapat dinyatakan bahwa model regresi linier yang diestimasi pada penelitian ini layak 
digunakan untuk menjelaskan pengaruh brand awareness dan brand trust terhadap 
repurchase intention.  

 
Analisis Regresi Berganda 
       Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kesadaran Merek dan 

Kepercayaan atas Merek terhadap Minat Pembelian Ulang pada pengguna modem 
TelkomselFlash.  Jawaban atas tujuan peneliti-an dimaksud dapat ditemukan berdasarkan 
hasil uji regresi linear berganda, yang ditunjukkan dengan tabel-tabel berikut ini. 

 
Tabel 10: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model 

    Unstandardized 
Coefficients 

         
Standardized  
Coefficients 

t 
Sig. 

  B       Std. Error Beta  
Constant) 4.352 3.099  1.404 .165 

A .111 .087 .120 1.269 .208 
T .495 .080 .585 6.208 .000 
a. Dependent Variable: RPI 
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Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)
      Uji keterandalan model atau uji kelayakan model dilakukan menggunakan distribusi F, 

dengan ketentuan apabila nilai prob. F hitung (sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error 
(alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan 
apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model 
regresi yang diestimasi tidak layak.   

      Hasil uji F untuk mengukur keterandalan  kelayakan model pada penelitian ini terlihat 
pada tabel ANOVAa  berikut ini.  

 
 Tabel 9: ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 774.577 2 387.289 22.390 .000a

Residual 1245.423 72 17.298   
Total 2020.000 74    

a. Predictors: (Constant), BT, BA 
b. Dependent Variable: RPI 

 
Berdasarkan tabel ANOVA tersebut, diketahui bahwa nilai prob. F hitung (sig.) 

adalah sebesar 0,000. Oleh karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka 
dapat dinyatakan bahwa model regresi linier yang diestimasi pada penelitian ini layak 
digunakan untuk menjelaskan pengaruh brand awareness dan brand trust terhadap 
repurchase intention.  

 
Analisis Regresi Berganda 
       Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kesadaran Merek dan 

Kepercayaan atas Merek terhadap Minat Pembelian Ulang pada pengguna modem 
TelkomselFlash.  Jawaban atas tujuan peneliti-an dimaksud dapat ditemukan berdasarkan 
hasil uji regresi linear berganda, yang ditunjukkan dengan tabel-tabel berikut ini. 

 
Tabel 10: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model 

    Unstandardized 
Coefficients 

         
Standardized  
Coefficients 

t 
Sig. 

  B       Std. Error Beta  
Constant) 4.352 3.099  1.404 .165 

A .111 .087 .120 1.269 .208 
T .495 .080 .585 6.208 .000 
a. Dependent Variable: RPI 
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Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)
      Uji keterandalan model atau uji kelayakan model dilakukan menggunakan distribusi F, 

dengan ketentuan apabila nilai prob. F hitung (sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error 
(alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan 
apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model 
regresi yang diestimasi tidak layak.   

      Hasil uji F untuk mengukur keterandalan  kelayakan model pada penelitian ini terlihat 
pada tabel ANOVAa  berikut ini.  

 
 Tabel 9: ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 774.577 2 387.289 22.390 .000a

Residual 1245.423 72 17.298   
Total 2020.000 74    

a. Predictors: (Constant), BT, BA 
b. Dependent Variable: RPI 

 
Berdasarkan tabel ANOVA tersebut, diketahui bahwa nilai prob. F hitung (sig.) 

adalah sebesar 0,000. Oleh karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka 
dapat dinyatakan bahwa model regresi linier yang diestimasi pada penelitian ini layak 
digunakan untuk menjelaskan pengaruh brand awareness dan brand trust terhadap 
repurchase intention.  

 
Analisis Regresi Berganda 
       Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kesadaran Merek dan 

Kepercayaan atas Merek terhadap Minat Pembelian Ulang pada pengguna modem 
TelkomselFlash.  Jawaban atas tujuan peneliti-an dimaksud dapat ditemukan berdasarkan 
hasil uji regresi linear berganda, yang ditunjukkan dengan tabel-tabel berikut ini. 

 
Tabel 10: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model 

    Unstandardized 
Coefficients 

         
Standardized  
Coefficients 

t 
Sig. 

  B       Std. Error Beta  
Constant) 4.352 3.099  1.404 .165 

A .111 .087 .120 1.269 .208 
T .495 .080 .585 6.208 .000 
a. Dependent Variable: RPI 
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        Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda tersebut di atas dapat dibuat persamaan 
regresi sebagai berikut: 

Y = 4,352 + 0,111X1 + 0,495X2  
Keterangan: 
Y = Repurchase Intention 
X1= Brand Awareness 
X2= Brand Trust. 

Hasil uji regresi linear berganda tersebut  menunjukkan bahwa: 
a. Nilai regresi (X1) Kesadaran Merek sebesar  0,111 merupakan kontribusi variabel 

Kesadaran Merek; artinya bila variabel Kesadaran Merek  dinaikkan 1 (satu) satuan maka 
akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan variabel Minat Pembelian Ulang 
sebesar nilai regresi tersebut.  

b. Nilai regresi (X2) Kepercayaan Merek  sebesar 0,222 merupakan kontribusi variabel 
Kepercayaans Merek; artinya bila variabel Kepercayaan atas Merek dinaik-kan 1 (satu) 
satuan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan Minat Pembelian Ulang  sebesar 
nilai regresi tersebut. 

c. Dari hasil uji regresi linear berganda tersebut juga dapat diketahui bahwa variabel  lebih 
dominan pengaruhnya  dalam mempengaruhi perubahan (kenaikan dan/atau penurunan 
variabel minat pembelian ulang konsumen atas produk dengan merek tersebut. 
 

Koefisien Determinasi 
Hasil uji koefisien determinasi (R2), sebagaimana ditunjukkan pada tabel  6 berikut 

ini, menghasilkan nilai Adjusted R Square  sebesar 0,366. Hal itu berarti bahwa variasi 
peningkatan atau penurunan variabel Minat Pembelian Ulang dapat dijelaskan oleh 
variabel independen (Kesadaran Merek dan Keper-cayaan Merek) sebesar 0,366 atau 
36,6%, sedangkan yang sebesar  63,4% dijelaskan oleh variabel lain selain kedua vriabel 
tersebut, yang tidak dikaji pada penelitian ini.   

        
Tabel 11: Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R Square
djusted R 

Square

d. Error of 
the 

Estimate
   Durbin-

Watson 
.619a .383 .366 4.15903 1.652 

a. Predictors: (Constant), BT, BA 
b. Dependent Variable: RPI 

Pengujian Hipotesis 
        Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji student t (uji t) 

dengan memperhatikan nilai koefisien regresi dan nilai probabilitasnya (tingkat 
signifikansi-nya) untuk masing-masing variabel. yang diteliti. Untuk mengintepretasikan 
hasilnya berlaku ketetapan/ketentuan sebagai berikut:  (a) Apabila nilai t-hitung > t-tabel, 
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maka H0 ditolak atau Ha diterima (yang berarti terdapat pengaruh antara variabel-variabel 
yang diteliti); (b) Apabila nilai t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak. 

Tabel 12 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
Sig. 

B Std. Error Beta  
Constant) 4.352 3.099  1.404 .165 

A .111 .087 .120 1.269 .208 
T .495 .080 .585 6.208 .000 

          Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 
 
       Berdasarkan koefsien regresi (hasil uji t) diketahui bahwa nilai thitung untuk variabel Brand

Awareness (BA) adalah sebesar 1,269, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,208; 
sedangkan nilai thitung untuk variabel Brand Trust (BT) adalah sebesar 6,208,dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sementara itu,  nilai ttabel pada df 2 dan 72 adalah 
sebesar  0,2287.  

Pengujian Hipotesis 1
         Hipotesis ke-1 (H1) dirumuskan sebagai berikut: Kesadaran Merek berpengaruh secara  

signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang.  Hasil pengujian statistik atas hipotesis ke-1 
(Tabel 12 ) menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel kesadaran merek adalah sebesar  
1,269 serta nilai signifikansi sebesar  0,208. Oleh karena tingkat signifikansi ( )  sebesar 
0,208 > 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti  kuat secara empirik 
untuk menerima H0. Dengan demikian Ha tidak diterima, yang berarti Kesadaran Merek 
tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang, pada tingkat 
kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis penelitian yang diajukan 
pada penelitian ini.  

Pengujian Hipotesis 2 
Hipotesis ke-2 (H2) dirumuskan sebagai berikut: Kepercayaan Merek berpengaruh secara 
signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang.  Hasil pengujian statistik atas hipotesis ke-2 
(Tabel 12) menunjukkan bahwa nilai t-hitung varabel kepercayaan merek adalah sebesar  
6,208, serta nilai signifikansi sebesar  0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi ( ) 
sebesar 0,05 serta ketetapan nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel (6,028 > 
0,2287), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti  secara empirik untuk 
menolak H0. Dengan demikian Ha diterima, yang berarti  kepercayaan merek (brand trust)  
berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian ulang, pada tingkat  kepercayaan 
95%. Hasil penelitian ini mendu-kung hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian 
ini. 

      Bahwa variabel kesadaran merek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
pembelian ulang, hasil uji hipotesis tersebut tidak  mendukung hasil penelitian  Sandra  
dan Jony Oktavian  Haryanto (2010) dan  Hindarto (2013), yang menyatakan bahwa 
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kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang. Selanjutnya, 
bahwa variabel kepercayaan merek  berpengaruh  signifikan terhadap minat pembelian 
ulang, temuan tersebut mendukung hasil penelitian Sandra  dan Jony  Oktavian  Haryanto 
(2010),  Wulansari (2013) dan Belopa (2013).    

 
 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Kesimpulan
      Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 
1. Kesadaran Merek (Brand Awareness) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Minat 

Pembelian Ulang, karena nilai signifikansinya sebesar 0,208 atau >0,005.  
2. Kepercayaan Merek (Brand Trust) berpengaruh secara signifikan terhadap Minat 

Pembelian Ulang, karena nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau <0,005.  
3. Pengaruh variabel kepercayaan merek (brand trust) ternyata lebih dominan dibandingkan 

dengan variabel kesadaran merek (brand awareness) dalam mempengaruhi minat 
pembelian ulang (repurchase itention) pada pengguna modem TelkomselFlash. Hal 
tersebut dibuktikan oleh hasil uji regresi linear berganda dengan persamaan berikut ini:  Y 
= 4,352 + 0,111X1 + 0,495X2  

 
 Implikasi Penelitian 

  Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Berkenaan dengan variabel Kesadaran Merek (Brand Awareness), meskipun tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian ulang modem TelkomselFlash, 
namun manajemen PT Telkomsel tetap perlu melakukan upaya agar kesadaran pengguna 
modem TelkomslFlash terus ditingkatkan agar merek produk tersebut berada pada posisi 
Top of Mind di antara merek-merek modem yang lain. 

2. Berhubungan dengan variabel Kepercayaan atas Merek (Brand Trust),  hal yang harus 
diperhatikan adalah upaya peningkatan reputasi merek, prediktabilitas merek, dan rasa suka 
pengguna terhadap merek, karena faktor tersebut memperoleh penilaian yang relatif rendah 
dari para pengguna modem merek TelkomselFlash.  

3. Mengenai variabel Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intention), karena rata-rata 
jawaban responden mengindikasikan bahwa tingkat minat pembelian ulang pelanggan 
masih berada pada kategori cukup, maka kiranya manajemen PT Telkomsel masih harus 
berupaya keras untuk mengoptimalkan berbagai faktor, misalnya berupaya meningkatkan 
kecocokan, kepuasan dan kesesuaian merek dengan kepribadian pengguna,  agar dapat  
meningkatkan minat pengguna untuk melakukan pembelian modem merek TelkomselFlash  
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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini mengukur kinerja Intelectual Capital perusahaan properti di 
Indonesia selama 2011 - 2014. Analisis Empiris dalam penelitian ini dilakukan 
melalui korelasi dan multiple regresi. Pengukuran intelectual capital melalui 
rumusan human capital (HC), structure capital (SC), relational capital (RC), 
capital employed (CE), dan modified-value added intelectual capital (M-VAIC). 
Untuk menilai kinerja perusahaan digunakan rasio PBV, EPS, dan PER. 
Berdasarkan 33 perusahaan properti yang dipilih secara purposive random sampling 
tahun 2011 - 2014 diperoleh nilai M-VAIC antara 6,11 hingga 8,48 di atas 3,50 
diartikan kinerjanya cukup tinggi menurut pengelompokkan Ulum (2014). Hasil 
rasio menunjukkan searah dengan intelectual capital adalah EPS dan ROA, artinya 
laba bagi perusahaan properti dapat diprediksi melalui pembagian earning yang 
diproksikan dengan dividen. 
   
Keywords : Assets Nirwujud, Nilai, dan Laba Perusahaan 

         

PENDAHULUAN
Memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015, persaingan 

usaha menjadi semakin bebas dan ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan 
pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga pelaku bisnis dari luar negeri. Hal tersebut 
memaksa perusahaan untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna bertahan dalam 
perekonomian tersebut. Solusi yang dapat ditempuh bagi perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kemampuan human capital. Mengingat dalam jangka panjang, daya saing 
perekonomian ditentukan oleh kualitas human capital yang dimiliki perusahaan.  

Kemampuan human capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan sangat 
dituntut saat ini, hal ini terbukti dengan adanya kreatifitas dalam penciptaan berbagai 
bentuk produk yang sangat menarik maupun sarana dan prasarana pencapaian produk 
kepada kosumen dilakukan dalam waktu yang singkat dengan harga yang sangat 
kompetitif. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini yang langsung dapat dinikmati 
secara cepat berakibat terjadinya peningkatan pada transaksi bisnis perdagangan di 
Indonesia. Peningkatan ini menurut departemen perdagangan telah terjadi peningkatan 
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sebesar 4% yang sebelumnya mencapai angka 16% dari seluruh transaksi perekonomian 
dalam bidang perdagangan di departemen perdagangan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penciptaan nilai suatu perusahaan merupakan hal 
yang penting untuk dapat bersaing selain mencari kekayaan dengan meningkatkan laba. 
Menurut Chen et al. (2005) nilai suatu perusahaan dapat tercermin dari harga yang 
dibayar investor atas sahamnya di pasar. Sedangkan pendapat yang berbeda 
diungkapkan oleh Herdiyanto dan Nasir (2013) bahwa nilai perusahaan muncul dari 
kemampuan mengelola aktiva tidak berwujud (nir wujud) berupa inovasi, motivasi, 
kemampuan pengelolaan organisasi, sistem informasi, dan sumber daya manusia yang 
dimilikinya atau dengan kata lain mengembangkan asset pengetahuan (knowledge
asset).  

  Penelitian yang mendukung pendapat di atas dilakukan oleh Suwarjuwono dan 
Kadir (2003) agar perusahaan dapat terus bertahan didalam persaingan, perusahaan 
harus mengubah bisnisnya menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based 
business) dari yang sebelumnya didasarkan pada tenaga kerja (labor based business), 
sehingga perusahaan-perusahaan tersebut memiliki karakterisik utama sebagai 
perusahaan yang berbasis ilmu pengetahuan. Selain itu Rachman dan Marsono (2014) 
berpendapat bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, jika digunakan 
secara tepat dapat membantu perusahaan dalam mencapai dan memaksimalkan 
keunggulan kompetitif. 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menilai dan mengukur knowledge
asset adalah intellectual capital (IC). Intellectual capital telah menjadi fokus perhatian 
di berbagai bidang, baik manajemen, sosiologi, teknologi informasi hingga akuntansi, 
hal ini diungkapkan oleh Petty dan Guthrie (2000) dalam penelitiannya Ulum dkk. 
(2008).  

Pemanfaatan intellectual capital dalam memenangkan persaingan melalui 
competitive advantage telah dilakukan perusahaan di negara-negara maju. Hal ini 
dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kaplan dan Norton (2004) dalam Chen 
et al. (2005) serta Purnomosidhi (2006) bahwa dalam menciptakan nilai (value
creation), fokus perusahaan beralih dari pemanfaatan aset-aset individual menjadi 
sekelompok aset tidak berwujud, yaitu modal intelektual (intellectual capital) atau 
modal pengetahuan (knowledge capital) yang berbentuk keterampilan, pengalaman, 
pengetahuan, serta sistem dan prosedur organisasional. 

Fenomena intellectual capital mulai berkembang di Indonesia setelah munculnya 
pernyataan PSAK No.19 yang menyatakan bahwa aktiva tak berwujud merupakan 
aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, 
disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Hal ini diungkapkan 
oleh Ulum, dkk (2008).   

Penggunaan aktiva tak berwujud dalam operasional perusahaan memegang peranan 
utama yang tak kalah pentingnya dengan aktiva berwujud. Terlebih lagi dengan 
berkembangnya tehnologi informasi yang digunakan sebagai media perdagangan yang 
transaksinya bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Kondisi ini menuntut setiap 
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perusahaan untuk melakukan inovasi dalam transaksi perdagangannya maupun 
ketersediaan produk yang diperdagangkan.  

Pengukuran intellectual capital yang umum digunakan adalah metode yang 
dikembangkan oleh Ante Pulic (1998). Pulic mengembangkan metode ini untuk 
mengukur intellectual capital secara tidak langsung dengan menilai efisiensi nilai 
tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan (Value Added Intellectual 
Coefficient – VAIC). Metode ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi 
nilai tambah (value creation efficiency) dari aset berwujud (tangible assets) dan aset 
tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki perusahaan. 

VAIC merupakan instrumen untuk mengukur kinerja intellectual capital perusahaan 
yang relatif mudah dan sangat mungkin dilakukan karena dibentuk atau dikonstruksi 
dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan. Metode ini diawali dengan 
mengukur kemampuan perusahaan untuk menciptakan value added (VA). VA adalah 
indikator yang objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation). Dalam metode VAIC, setiap sumber 
daya perusahaan berupa capital employed (CE), human capital (HC) dan structural 
capital (SC), dibandingkan dengan total value added yang dihasilkan perusahaan 
sehingga menghasilkan nilai CEE (capital employed efficiency), HCE (human capital 
efficiency), dan SCE (structural capital efficiency). 

Metode VAIC telah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya 
digunakan oleh Chen et al. (2005) untuk menguji hubungan intellectual capital dengan 
nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan yang memberikan hasil adanya pengaruh 
signifikan antara komponen VAIC terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan 
di Taiwan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Firer dan 
Williams (2003) yang meneliti topik serupa pada perusahaan perdagangan publik di 
Afrika Selatan. Mereka tidak menemukan hubungan yang kuat antara intellectual capital 
dengan kinerja perusahaan. 

Sementara di Indonesia, Ulum dkk (2008) meneliti hubungan intellectual capital 
dengan kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode tahun 2004 sampai dengan 2006. Hasilnya terdapat pengaruh VAIC terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. VAIC juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan masa 
depan. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda didapat oleh Kuryanto dan Syafruddin 
(2008) dengan penelitian yang berjudul pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2003 sampai 
dengan 2004. Hasil dari penelitian tersebut mendapati intellectual capital tidak 
berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Intellectual capital juga tidak 
berhubungan positif dengan kinerja perusahaan masa depan. 

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulum dkk (2008) dan 
Kuryanto dkk (2008) tentang pengaruh VAIC terhadap kinerja keuangan dan pengaruh 
VAIC dalam memprediksi kinerja di masa mendatang, maka penulis melalui penelitian 
ini mencoba untuk mengetahui lebih lanjut apakah proses penciptaan nilai pada 
perusahaan publik masih tercipta dan juga apakah nilai yang dimiliki perusahaan saat ini 
masih memiliki pengaruh dalam memprediksi keuangan di masa mendatang.  
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Sementara dalam penelitian ini, metode pengukuran kinerja intellectual capital 
yang digunakan adalah metode M-VAIC (Modified-VAIC). Metode ini dikembangkan 
oleh Ihyaul Ulum (2014) yang didasarkan pada metode VAIC milik Pulic. Ulum 
memodifikasi rumus perhitungan VAIC dengan menambahkan komponen RCE 
(relational capital efficiency) kedalam perhitungan kinerja intellectual capital, yang 
diproksikan dengan biaya pemasaran (marketing cost) dibagi dengan VA (value added) 
yang dihasilkan perusahaan. Biaya pemasaran dapat dilihat sebagai usaha dari 
perusahaan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan dengan pelanggan (Nazari 
dan Herremans, 2007). 

 
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS dan PERUMUSAN HIPOTESIS 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan menguji dan mengukur kemampuan 
assets nir wujud perusahaan melalui intelectual capital dalam menciptakan nilai dan 
kinerja perusahaan pada saat itu dan yang akan datang. Kemampuan tersebut akan 
diukur dengan menggunakan rumusan Modified Value Added Intelectual Capital (M-
VAIC) yang dimiliki Ulum (2014) yang merupakan perluasan dari teori Ante Pulic 
(1998)  dan Chen (2005) yaitu dengan menambahkan aspek ralational capital efisiensi 
ke dalam Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). Sehingga dalam perhitungannya 
perlu memasukkan nilai pemasaran. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dimasa yang 
akan datang digunakan rasio Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio (PER), 
dan Earning Per Share (EPS). 

Ante Pulic (1998) dalam metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 
memiliki dua sumber daya utama dalam penciptaan nilai tambah bagi perusahaan, yakni 
capital employed (CE) dan intellectual capital (IC). IC terdiri atas human capital dan
structural capital, sementara CE terdiri atas financial capital dan physical capital. 
Asumsi bahwa modal intelektual tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan 
modal fisik (physical capital) dan modal finansial (financial capital) dikarenakan 
inovasi yang dilakukan perusahaan akan tercapai melalui kemampuan berpikir dan 
kemampuan financial yang dimiliki perusahaan.  

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 
    
     

 
 
Sumber : Teori yang telah diolah penulis
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Pengaruh Kinerja Intellectual-Capital (M-VAIC) terhadap Nilai Perusahaan  
     Pencapaian hasil usaha yang disampaikan manajemen kepada para investor 
memberikan gambaran akan kemampuan manajemen dalam mengelola assets 
perusahaan. Kemampuan tersebut tergambar dari harga saham yang seringkali 
mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan karena kemampuan 
manajerial yang semakin baik. Suad Husnan (2000) dalam penelitian Diva Cicilya & MI 
Mitha (2014) memaparkan bahwa harga saham yang semakin meningkat 
menggambarkan adanya kemakmuran yang tercipta di dalam perusahaan tersebut. Untuk 
mengukur adanya peningkatan nilai saham yang merupakan nilai perusahaan bagi para 
investor, dalam penelitian ini menggunakan Price to Book Value (PBV), Price Earning 
Ratio (PER), dan Earning per Share (EPS)    

H1: Kinerja Intellectual Capital (M-VAIC) berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan 

Pengaruh Kinerja Intellectual-Capital (M-VAIC) terhadap Price Book Value (PBV)
Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya 

yang dimiliki secara maksimal dalam upaya menciptakan value added bagi perusahaan 
demi kepentingan stakeholdersnya. Sumber daya tersebut meliputi aset fisik dan aset 
intelektual. Perusahaan yang mampu memanfaatkan intellectual capitalnya secara 
efisien, maka nilai pasarnya akan meningkat. Peningkatan nilai pasar dapat diukur 
dengan rasio Price to Book Value. Chen et al (2005) menyatakan bahwa terdapat 
hubungan positif antara IC dengan nilai pasar perusahaan. Jika IC meningkat, dalam 
artian dikelola dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan persepsi pasar terhadap 
nilai perusahaan. Dengan menggunakan M-VAIC sebagai ukuran untuk kemampuan 
intelektual perusahaan, maka rumusan hipotesis menjadi : 

H1a: Kinerja Intellectual Capital (M-VAIC) berpengaruh positif terhadap Price
to Book Value (PBV)

Pengaruh Kinerja Intellectual Capital (M-VAIC) terhadap Price Earning Ratio 
(PER)

Teori stakeholder menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manajemen perusahaan 
bertujuan pada penciptaan nilai/value creation, kepemilikan serta pemanfaatan sumber 
daya intellectual capital memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan bersaing dan 
meningkatkan nilai tambah. Salah satu keunggulan intellectual capital adalah sebagai 
alat untuk menentukan nilai perusahaan (Edvinsson dan Malone, 1997 dalam Basuki dan 
Sianipar 2012).  

Belkaoui (2003) berpendapat bahwa investasi perusahaan dalam intellectual capital 
yang disajikan dalam laporan keuangan, dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai 
pasar dan nilai buku. Jika pasarnya efisien, maka investor akan memberikan nilai yang 
tinggi terhadap perusahaan yang memiliki modal intelektual lebih besar. Salah satu 
ukuran untuk melihat nilai yang diberikan investor yaitu Price Earning Ratio. Hipotesis 
yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut: 

H1b: Kinerja Intellectual Capital (M-VAIC) berpengaruh positif terhadap 
Price Earning Ratio (PER)
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Pengaruh Kinerja Intellectual Capital (M-VAIC) terhadap Earning per Share (EPS)
Berdasarkan resource based theory dimana perusahaan yang mampu mengelola 

sumber daya dengan baik maka perusahaan tersebut akan memiliki keunggulan 
kompetitif serta diyakini mampu menciptakan value added yang berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja dari intellectual capital yang meningkat maka 
akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka laba 
yang dihasilkan pun akan tinggi. Sehingga laba per saham (earning per share) juga akan 
meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tanet al (2007) menunjukkan bahwa intellectual
capital berpengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan. Oleh karena itu, dengan 
pengelolaan intellectual capital yang baik perusahaan dapat menciptakan value added 
yang berguna dalam peningkatan earning per share (EPS) perusahaan. Hipotesis yang 
dapat dibuat berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut: 

H1c: Kinerja Intellectual Capital (M-VAIC) berpengaruh positif terhadap 
Earning per Share (EPS) 

 
Pengaruh Kinerja Intellectual-Capital (M-VAIC) terhadap Profitabilitas 

Hasil operasional perusahaan dalam tahun berjalan menggambarkan tingkat 
kemampuan manajemen dalam mengelola assets yang sekaligus juga merupakan proses 
penciptaan nilai yang akan disampaikan kepada para investor dimasa mendatang. 
Semakin besar nilai yang diperoleh maka semakin besar harapan yang diinginkan 
investor terhadap perusahaan. Untuk menciptakan nilai yang diharapkan tersebut, 
penelitian ini mengukur pula seberapa besar tingkat laba yang dapat dihasilkan dari 
assets yang digunakan selama tahun berjalan.  

H2 : Kinerja Intellectual Capital (M-VAIC) berpengaruh positif terhadap 
Profitabilitas

 
 

METODE PENELITIAN 
Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian  ini  adalah  kinerja intellectual capital. 
Kinerja intellectual capital diukur berdasarkan value added yang diciptakan oleh 
physical capital, financial capital, human capital, structural capital dan relational
capital. Gabungan dari value added tersebut kemudian disebut dengan Modified-Value
Added Intellectual Coefficient (M-VAIC) yang dikembangkan oleh Ihyaul Ulum (2014). 

Berikut langkah-langkah dalam menghitung kinerja intellectual capital dengan 
metode M-VAIC: 

 
Langkah 1 : Menghitung Value Added (VA) 

VA =Operating Profit + Employee Costs + Depreciation + Amortization 
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Langkah 2 : Menghitung efisiensi dari intellectual capital (ICE)
ICE = HCE + SCE + RCE 

HCE =  

SCE =  

RCE =  

Langkah 3 : Menghitung efisiensi dari capital employed (CEE) 

CEE =  

Langkah 4 : Menghitung M-VAIC 
M-VAIC = ICE + CEE 
ICE = HCE + SCE + RCE 
M-VAIC = HCE + SCE + RCE + CEE (Ulum, 2014) 
 

Keterangan:
- M-VAIC = Modified VAIC 
- ICE = Intellectual Capital Efficiency 
- HCE = Human Capital Efficiency 
- SCE = Structural Capital Efficiency 
- RCE = Relational Capital Efficiency 
- CEE = Capital Employed Efficiency 
- VA = Value Added 
- HC = Human Capital = Semua beban untuk kompensasi dan pengembangan 

karyawan, termasuk gaji dan upah karyawan 
- SC = Structural Capital = VA – HC 
- RC = Relational Capital = marketing costs/biaya pemasaran(Nazarri & Herremans 

2007)  
- CE = Capital Employed = book value dari total assets = total asset – asset tak 

berwujud (Chen et al, 2005) 
 

Hasil dari perhitungan M-VAIC kemudian dapat digunakan untuk membuat 
ranking/peringkat Indikator Kinerja Bisnis (Business Performance Indicator/BPI) dari 
perusahaan (Ulum, 2014). Selain itu Ulum (2014) juga mengelompokkan perusahaan 
berdasarkan skor M-VAIC kedalam empat kategori sebagai berikut: 

1. Top performers = Skor M-VAIC diatas 3,50 
2. Good performers = Skor M-VAIC antara 2,50 sampaidengan 3,49 
3. Common performers = Skor M-VAIC antara 1,50 sampaidengan 2,49 
4. Bad performers = Skor M-VAIC dibawah 1,50 
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Variabel Dependen 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio (PER), dan Earning per Share 
(EPS). Berikut dijabarkan cara untuk menghitung rasio-rasio tersebut: 

Price to Book Value (PBV) 
Price to Book Value (PBV) merupakan perbandingan antara harga saham dengan 

nilai buku per saham (Brigham dan Gapenski, 2006). Rasio ini dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut: 

 

 
Price Earning Ratio (PER) 
Price Earning Ratio (PER) adalah ukuran kinerja saham yang didasarkan atas 

perbandingan antara harga pasar saham terhadap laba per lembar saham. Rumus untuk 
menghitung PER adalah sebagai berikut: 

 

Earning per Share (EPS) 
Earning per Share (EPS) menggambarkan laba bersih setelah pajak pada satu tahun 

buku yang dihasilkan untuk setiap lembar saham. Rasio ini dapat dihitung sebagai 
berikut: 

 

Profitabilitas
Kemampuan manajemen dalam mengelola assets perusahaan selama tahun berjalan, 

umumnya menggunakan pengukuran profitabilitas. Nilai ini dapat diukur melalui rasio 
yang menggambarkan seberapa besar laba yang diperoleh untuk membiayai pemakaian 
assets selama operasional berjalan.  

 

Populasi dan Sampel 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti dan real 

estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 
2014. Dari seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa perusahaan untuk dijadikan 
sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:  
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1. Perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama periode 2011 sampai dengan 2014. 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan telah diaudit selama periode 
2011 sampai dengan 2014. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2011 sampai dengan 2014. 
4. Perusahaan mengalami suspen dari perdagangan (delisting) selama periode 2011 

sampai dengan 2014 dan tidak terdaftar (listing) setelah tahun 2011. 
5. Perusahaan memiliki data keuangan lengkap yang diperlukan untuk perhitungan 

variable penelitian dan dalam satuan Rupiah (Rp). 
 

Metode Analisis 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. 

Sementara analisis statistik akan menggunakan software SPSS versi 22.0. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yakni: 

 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait 

variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan pada 
penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi. Dengan 
demikian, analisis ini dapat menggambarkan tentang tingkat kinerja intellectual capital 
perusahaan dan nilai pasar perusahaan dengan melihat kepada nilai rata-rata, maksimal, 
minimal, dan standardeviasi. 

 
2. Uji Hipotesis 

Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi sederhana digunakan untuk menggambarkan pengaruh antara 

variable dependen yakni nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV, PER, dan EPS 
dengan variable independen yakni kinerja intellectual capital. Adapun model regresi 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = 

(Sumber: Sugiyono. 2013) 
Keterangan:
Y = VariabelDependen 

 = Konstanta 

 = Koefisien Regresi 

X = Variabel Independen 
 = Standar Error 

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan tiga 
model yang dapat dilihat sebagai berikut: 
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a. Model ini digunakan untuk menguji hipotesis H1, yakni untuk menguji pengaruh 
kinerja intellectual capital (M-VAIC) terhadap PBV. Berikut ini adalah model 
penelitian pertama: 

Model 1: PBV = 

b. Model ini digunakan untuk menguji hipotesis H2, yakni untuk menguji pengaruh 
kinerja intellectual capital (M-VAIC) terhadap PER. Berikut ini adalah model 
penelitian kedua: 

Model 2: PER = 

c. Model ini digunakan untuk menguji hipotesis H3, yakni untuk menguji pengaruh 
kinerja intellectual capital (M-VAIC) terhadap EPS. Berikut ini adalah model 
penelitian ketiga: 

Model 3: EPS = 

Uji KoefisienDeterminasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variable dependen atau seberapa besar variable 
dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable independen 
dalam menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas. Adapun, nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen. Jika terdapat 
nilai adjusted R2 yang bernilai negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol.

 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) 
Uji statistik t bertujuan untuk mengukur pengaruh satu variable independen secara 

individual dalam menerangkan variable independen. Pengujian secara parsial ini 
dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi t dari hasil pengujian 
dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan tingkat 
signifikansi ( ) yang digunakan sebesar 0,05 (5%) maka ketentuan penerimaan atau 
penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
1. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari pengujian 

lebih besar dari  yang dipergun akan yaitu sebesar 5% dan thitung<ttabel maka secara 
parsial variable independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen atau 
dengan kata lain hipotesis ditolak. 

2. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari pengujian 
lebih kecil dari  yang dipergunakan yaitu sebesar 5% dan thitung>ttabel maka secara 
parsial variable independen berpengaruh terhadap variable dependen atau dengan 
kata lain hipotesis tidak ditolak. 

Model yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian digambarkan sebagai berikut.  
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Gambar 2 
Kerangka Pengujian Hipotesis 

 
    
     

 
 
Sumber : Teori yang telah diolah penulis
 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
Deskripsi Sampel Penelitian

Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara purposive random sample yaitu 
perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Bisnis 
property dan real estate merupakan bidang usaha yang tidak mengalami penurunan 
disaat perekonomian dunia sedang terpuruk. Selain itu perkembangan sector property 
dan real estate di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat. Jumlah  penduduk  Indonesia 
yang sangat besar menjadi pasar potensial bagi pemasaran produk properti. Selain itu, 
bertambahnya jumlah masyarakat kalangan ekonomi menengah, menjadikan bisnis 
properti semakin menjanjikan.  

Hasil riset Colliers International, sebuah perusahaan konsultan properti, 
menunjukkan bahwa sejak Januari sampai dengan September 2012, pembelian unit 
apartemen dengan status Hak Milik oleh kalangan menengah terus meningkat. 
Berbanding lurus dengan data tersebut, ketua REI (Real Estate Indonesia) mencatat 
terdapat pertumbuhan tertinggi di sektor properti meliputi sektor residential baik rumah 
maupun apartemen yang mencapai 20% hingga akhir tahun 2012 (Laporan Tahunan PT 
Alam Sutera Realty Tbk, 2013). 

HCE

SCE

RCE

CEE

PBV

EPS

PER

M-VAIC

Value
Company

Profitabilitas

Variabel Independen Variabel Dependen
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Tabel 1 
Tabel Pemilihan Sampel 
Kriteria Jumlah  

Perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan 
2014 

 
56 

Perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang 
mengalami kerugian selama periode penelitian  

 
(11) 

Perusahaan yang baru terdaftar (listing) selama tahun 2011 (10) 
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap untuk variabel 
penelitian  

 
(2) 

Perusahaan yang memenuhi kriteria 33 
Total sampel penelitian selama tahun 2011 s.d. 2014 132 

   Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

Deskripsi Hasil Perhitungan 
Tabel 2 

Statistik Deskriptif M-VAIC dan Komponennya Periode 2011 sampai dengan 
2014

Indikator
M-VAIC Tahun Mean Standar

Deviasi Minimal Maksimal 

HCE 

2011 

5,16 3,13 2,01 17,74 
SCE 0,75 0,10 0,50 0,94 
RCE 0,08 0,07 0,00 0,35 
CEE 0,12 0,05 0,03 0,29 
M-

VAIC 6,11 3,23 2,63 18,86 
HCE 

2012 

6,29 3,95 2,06 18,20 
SCE 0,79 0,11 0,51 0,95 
RCE 0.08 0.10 0,00 0,55 
CEE 0,12 0,05 0,05 0,25 
M-

VAIC 7,27 4,05 2,72 19,38 
HCE 

2013 

7,46 5,66 1,93 25,41 
SCE 0,80 0,13 0,48 0,96 
RCE 0,08 0,09 0,00 0,44 
CEE 0,14 0,06 0,02 0,33 
M-

VAIC 8,48 5,76 2,70 26,67 
HCE 

2014 

6,55 4,80 1,54 24,50 
SCE 0,79 0,12 0,35 0,96 
RCE 0,06 0,05 0,00 0,22 
CEE 0,13 0,04 0,03 0,23 
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M-
VAIC 7,52 4,90 2,01 25,73 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015  

 
Hasil dari pengujian dalam tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa nilai rata-rata 

(mean) kinerja intellectual capital (M-VAIC) perusahaan properti, real estate, dan 
konstruksi bangunan yang terdaftar pada BEI cenderung meningkat, dari tahun 2011 
sebesar 6,11 naik menjadi 7,27 pada tahun 2012 dan kembali naik pada tahun 2013 
menjadi sebesar 8,48. Sementara penurunan nilai M-VAIC terjadi pada tahun 2014 
yakni menjadi sebesar 7,52. Nilai rata-rata selama periode pengamatan menunjukkan 
kinerja intellectual capital sudah sangat baik, karena menurut Ulum (2014) perusahaan 
yang memiliki nilai M-VAIC diatas 3,50 menandakan kinerja intellectual perusahaan 
yang tinggi karena masing-masing komponen intellectual capital telah berkontribusi 
secara efisien terhadap kinerja intellectual capital perusahaan. 

Nilai terendah M-VAIC dari empat tahun pengamatan dimiliki oleh Pudjiadi 
Prestige Tbk (PUDP) pada tahun 2014 sebesar 2,01. Nilai minimal dari M-VAIC 
cenderung fluktuatif, dari tahun 2011 sebesar 2,63 naik menjadi 2,72 pada tahun 
berikutnya. Kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 2,70 sebelum akhirnya 
mengalami penurunan kembali pada 2014 menjadi 2,01. Perubahan atas nilai minimal 
yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan adanya fluktuasi nilai M-VAIC dari masing-
masing perusahaan.  

Fluktuasi atau naik turunnya nilai M-VAIC tersebut disebabkan oleh kenaikan dan 
penurunan nilai dari masing-masing komponen M-VAIC yakni HCE, SCE, RCE, dan 
CEE seperti yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. 

 
Tabel 3 

Kenaikan dan Penurunan Nilai Komponen M-VAIC 

Indikator
M-VAIC Tahun

Nilai Rata-
Rata

(Mean)

Kenaikan
(Penurunan)

HCE
(Human Capital Efficiency) 

2011 5,16 - 
2012 6.29 1,13 
2013 7,46 1,17 
2014 6,55 (0,91) 

SCE
(Structural Capital 

Efficiency)

2011 0,75 - 
2012 0,79 0,04 
2013 0.80 0,01 
2014 0,79 (0,01) 

RCE
(Relational Capital Efficiency)

2011 0,08 - 
2012 0,08 - 
2013 0,08 - 
2014 0,06 (0,02) 
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CEE
(Capital Employed Efficiency) 

2011 0,12 - 
2012 0,12 - 
2013 0,14 0,02 
2014 0,13 (0,01) 

M-VAIC
(Modified-VAIC)

2011 6,11 - 
2012 7,27 1,06 
2013 8,48 1,21 
2014 7,52 (0,96) 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 
Awalnya, nilai rata-rata HCE selama periode penelitian yakni sebesar 5,16 tahun 

2011, 6,29 tahun 2012, 7,46 tahun 2013, dan 6,55 tahun 2014. Kenaikan dan penurunan 
nilai rata-rata HCE disebabkan oleh adanya kenaikan dan penurunan beban gaji serta 
tunjangan karyawan masing-masing perusahaan properti, real estate, dan konstruksi 
bangunan. Beban gaji serta tunjangan karyawan tersebut merupakan salah satu variabel 
untuk menghitung HCE. Sebagai contoh Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI), pada tahun 
2011 total beban gaji serta tunjangan karyawan adalah sebesar Rp41.661.034.622,- dan 
total nilai value added sebesar Rp693.620.457.318,- sehingga didapat nilai HCE sebesar 
17,74. Sementara pada tahun 2012, ASRI mencatatkan total beban gaji sebesar 
Rp82.553.805.000,- dengan total nilai value added sebesar Rp1.254.013.034.000,- maka 
nilai HCE Alam Sutera Realty Tbk. sebesar 16,34 untuk tahun 2012. 

Kemudian, nilai rata-rata SCE selama periode penelitian pun demikian, pada 
tahun 2011 sebesar 0,75, tahun 2012 sebesar 0,79, tahun 2013 sebesar 0,80, dan tahun 
2014 sebesar 0,79. Kenaikan dan penurunan SCE juga dipengaruhi oleh kenaikan dan 
penurunan beban gaji serta tunjangan karyawan disamping kenaikan dan penurunan dari 
nilai value added masing-masing perusahaan. Contohnya Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), 
pada tahun 2013 total beban gaji serta tunjangan karyawan sebesar Rp30.329.486.448,- 
dengan total nilai value added sebesar Rp638.347.938.552,- sehingga didapat SCE 
sebesar 0,96. Sementara pada tahun 2014 total beban gaji serta tunjangan karyawan 
sebesar Rp39.824.914.206,- dan total nilai value added Rp925.202.518.624,- maka  nilai 
SCE sebesar 0,96. 

Sementara itu, nilai rata-rata RCE pada tahun 2011 sebesar 0,08, tahun 2012 
sebesar 0,08, tahun 2013 sebesar 0,08, dan tahun 2014 sebesar 0,06. Nilai rata-rata RCE 
terlihat tidak banyak mengalami kenaikan yang berarti, hanya terjadi penurunan  sebesar 
0,02 pada tahun 2014 yakni dari yang sebelumnya sebesar 0,08 menjadi 0,06. Hal 
tersebut disebabkan oleh biaya pemasaran yang dibebankan oleh perusahaan tidak 
mengalami kenaikan yang signifikan selama periode pengamatan. Misalnya, pada 
Pakuwon Jati Tbk. (PWON) tahun 2013, total biaya pemasaran sebesar 
Rp49.880.497.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp54.327.524.000,- 

Terakhir, nilai rata-rata CEE pada tahun 2011 sebesar 0,12, tahun 2012 sebesar 
0,12, tahun 2013 sebesar 0,14, dan tahun 2014 sebesar 0,13. Tidak jauh berbeda dengan 
RCE, nilai rata-rata CEE juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang 
signifikan. Hal tersebut akibat dari nilai CE (Capital Empolyed) perusahaan yang tidak 
mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Nilai rata-rata dari masing-masing 
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komponen M-VAIC yang mengalami fluktuasi tersebut menyebabkan nilai M-VAIC 
turut berfluktuasi. 

Adapun nilai maksimal dari M-VAIC selama empat tahun pengamatan juga 
sangat variatif. Rentang nilai M-VAIC dari yang terendah hingga yang tertinggi adalah 
2,01 – 26,67. Nilai M-VAIC yang bervariasi tersebut tidak lepas dari nilai masing-
masing komponen yang juga bervariasi, contohnya nilai HCE dari yang terendah hingga 
yang tertinggi adalah 1,54 – 24,50. Nilai tertinggi M-VAIC dimiliki oleh Modernland 
Realty Tbk (MDLN) yakni 26,67 pada tahun 2013. Sementara pergerakan nilai 
maksimal tersebut dari tahun 2011 dengan nilai 18,86, naik menjadi 19,38 pada tahun 
2012, kemudian kembali naik pada tahun 2013 menjadi sebesar 26,67 sebelum akhirnya 
turun menjadi 25,73 pada tahun 2014. Nilai tertinggi M-VAIC pada tahun 2014 tersebut 
dimiliki oleh Lippo Cikarang Tbk. (LPCK).  

Adapun statistik deskriptif dari variabel dependen yakni nilai perusahaan dapat 
dilihat pada tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4 
Statistik Deskriptif Nilai Perusahaan Periode 2011 sampai dengan 2014 
Indikator

Nilai
Perusahaan

Tahun Mean Standar
Deviasi

Minima
l

Maksima
l

PBV  
2011 

1,75 1,15 0,39 4,84 
PER 25,06 55,32 1,37 321,24 
EPS 76,09 111,86 1,93 483,41 
ROA 5,82 3,26 1,01 15,10 
PBV 

2012 
1,90 1,15 0,29 4,35 

PER 16,50 20,61 1,04 122,78 
EPS 108,00 151,81 6,70 633,98 
ROA 6,73 3,405 2,78 15,23 
PBV 

2013 
1,93 1,39 0,49 6,00 

PER 17,06 28,74 1,99 168,13 
EPS 149,06 222,13 5,01 904,54 
ROA 8,27 6,23 0,81 31,61 
PBV 

2014 
2,58 2,06 0,33 7,86 

PER 23,41 29,51 4,69 166,11 
EPS 160,43 286,84 1,70 1212,82 
ROA 7,07 3,81 0,42 19,59 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa selama periode penelitian 2011 sampai 
dengan 2014 perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di 
BEI memiliki rata-rata (mean) PBV yang cenderung meningkat. Pada tahun 2011, nilai 
rata-rata PBV perusahaan sebesar 1,75. Kemudian kembali meningkat pada tahun-tahun 
berikutnya yakni menjadi 1,90 pada tahun 2012, 1,93 pada tahun 2013 dan 2,58 pada 
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tahun 2014.Nilai PBV tertinggi dari periode pengamatan dimiliki oleh Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama Tbk, sebesar 7,86 dan nilai PBV terendah dimiliki oleh Gowa 
Makassar Tourism Development Tbk, sebesar 0,29. 

Kecenderungan nilai rata-rata PBV yang meningkat juga diikuti oleh EPS. 
Selama periode pengamatan, nilai rata-rata EPS terus mengalami peningkatan, yakni 
yang awalnya pada tahun 2011 sebesar 76,09 naik menjadi 108,00 pada tahun 2012. 
Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing meningkat menjadi sebesar 
149,06 dan 160,43. Nilai EPS tertinggi dimiliki oleh Lippo Cikarang Tbk yakni sebesar 
1212,82 pada tahun 2014. Sementara yang terendah dimiliki oleh Sentul City Tbk, yakni 
sebesar 1,70 pada tahun yang sama. 

Adapun nilai rata-rata PER mengalami cenderung mengalami fluktuasi yang 
disebabkan oleh harga pasar saham serta earning per share yang berbeda antar 
perusahaan. Pada tahun 2011, nilai rata-rata PER adalah sebesar 25,06, kemudian 
mengalami penuruan pada tahun 2012 menjadi sebesar 16,50. Selanjutnya pada tahun 
2013 meningkat menjadi sebesar 17,06, dan kembali meingkat menjadi 23,41 pada tahun 
2014. Nilai PER tertinggi selama periode pengamatan dimiliki oleh Bumi Citra Permai 
Tbk, sebesar 321,24 dan nilai PER paling rendah dimiliki oleh Gowa Makassar Tourism 
Development Tbk, sebesar 1,04. 
 Penurunan nilai ROA yang paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 
0,42, disebabkan karena penurunan laba yang cukup jauh yang diikuti dengan penuruan 
assets yang terjadi pada PT. Sentul City Tbk. Namun angka tertinggi terjadi pada tahun 
2013 sebesar 31,61 disebabkan karena adanya peningkatan terhadap laba dan aktiva 
yang dimiliki PT. Danatasa Arthatama Tbk. dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya.   
 
Pengujian hipotesis

Untuk mengukur besarnya kemampuan variabel M-VAIC dalam menjelaskan 
variasi variabel nilai perusahaan, Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio  
(PER), dan Earning per Share (EPS) digunakan pengujian dengan bantuan SPSS 22.0. 
Adapun hasil pengujian tersebut memberikan hasil sebagai berikut.  

Tabel 6 
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

HIPOTESIS HASIL KETERANGAN 

Hipotesis 1 
(M-VAIC berpengaruh 
positif terhadap Value
Company yang diukur 
melalui PBV, PER & 

EPS)

Diterima

Hasil pengujian menunjukkan 
tidak adanya autokorelasi antar 
variabel yang digunakan pada 
penelitian ini serta nilai 
signifikan berada di bawah 
0,05. Variabel yang sangat 
berpengaruh dalam 
meningkatkan nilai perusahaan 
adalah EPS dibanding dengan 
PBV dan PER.
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Hipotesis 1a 
(M-VAIC berpengaruh 
positif terhadap Price to 

Book Value (PBV))

Ditolak 

Hasil pengujian statistik 
menunjukkan tingkat signifikan 
M-VAIC sebesar 0,288 yang 
lebih besar dari nilai signifikan 
0,05. Sementara thitung (1,067) 
kurang dari ttabel (1,657). 
Sehingga tidak terdapat pengaruh 
signifikan antara kinerja 
intellectual capital (M-VAIC) 
dengan Price to Book Value 
(PBV). 

Hipotesis 1b 
(M-VAIC berpengaruh 
positif terhadap Price
Earning Ratio (PER))

Ditolak 

Hasil pengujian statistik 
menunjukkan tingkat signifikan 
M-VAIC sebesar 0,003 atau lebih 
kecil dari 0,05. Sementara thitung (-
3,005) lebih besar dari ttabel (-
1,657). Hasil tersebut 
menunjukkan adanya pengaruh 
signifikan antara kinerja 
intellectual capital (M-VAIC) 
dengan Price Earning Ratio 
(PER). Tetapi, koefisien regresi 
bernilai negatif yakni sebesar -
0,48. Dengan kata lain, M-VAIC 
berpengaruh negatif signifikan 
terhadap PER. 

Hipotesis 1c 
(M-VAIC berpengaruh 

positif terhadap Earning per 
Share (EPS))

Diterima

Hasil pengujian statistik 
menunjukkan tingkat signifikan 
M-VAIC sebesar 0,000 atau 
kurang dari 0,05. Sementara thitung 
(4,566) lebih besar dari ttabel 
(1,657). Hal tesebut 
mengindikasikan adanya 
pengaruh signifikan kinerja 
intellectual capital (M-VAIC) 
terhadap EPS. 

Hipotesis 2 
(M-VAIC berpengaruh 

positif terhadap 
Profitabilitas)

Diterima

Hasil pengujian statistik 
menunjukkan tingkat signifikan 
M-VAIC sebesar 0,000 atau 
kurang dari 0,05. Sementara thitung 
(8,787) lebih besar dari ttabel 
(1,657). Hal tesebut 
mengindikasikan adanya 



130-133

 
 
 

ASSETS NIRWUJUD IMPLIKASINYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (HENI PUJIASTUTI) 

 

 

pengaruh signifikan kinerja 
intellectual capital (M-VAIC) 
terhadap rasio ROA. 

                                                            Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 
 
 

KESIMPULAN dan SARAN
Nilai rata-rata kinerja intelectual capital selama tahun 2011 sampai dengan 2014 

masing-masing sebesar 6,11; 7,27; 8,48; dan 7,52. Angka tersebut bila dibandingkan 
dengan kategori nilai/skor M-VAIC yang dikelompokkan oleh Ulum (2014) sudah 

cukup baik karena lebih besar dari 3,50 sehingga dapat dikatakan perusahaan properti, 
real estate, dan konstruksi bangunan memiliki kinerja yang cukup tinggi.  

1. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
kinerja intelectual capital dengan value company namun yang sangat 
berpengaruh adalah EPS dibandingkan dengan Price to Book Value (PBV) dan 
Price  Earning Ratio (PER). 

2. Untuk pengujian antara kinerja intelectual capital dengan Earning per Share 
(EPS) dan intelectual capital dengan Return on Assets (ROA) memberikan hasil 
yaitu adanya pengaruh yang positif yaitu sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 
0,05. 

3. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas sampel dan jangka 
waktu penelitian. Selain itu diharapkan rumusan MVAIC dapat dipergunakan 
oleh pihak BEI sebagai salah satu alat ukur akan kemampuan perusahaan dalam 
mendapatkan laba pada periode berjalan. 
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PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI
SOSIOLOGI KRITIS, KREATIFITAS, DAN MENTALITAS 

Mahfuz Ahfas 

ABSTRACT
This research examines the difference of perception of critical sociology, creativity, 

and mentality between accounting students of PTN “X” and PTS “Y”. The sample of this 
research are 172 respondents that consist from 71 accounting students of PTN “X” dan 
101 accounting students of PTS “Y”. The data were collected by using questionnaires. 
The validity of the data was tested by implementing construct validity. From 
computation, items from critical sociology, creativity, and mentality was valid. The 
reliability of the data was tested by implementing the Cronbach alpha. From 
computational, data critical sociology, creativity, and mentality was valid.    

The test of hypothesis will used Mann-Whitney test. The result of the research 
indicate there is not significantly difference for perception of critical sociology between 
accounting students of PTN “X” and PTS “Y”, while for perception of creativity and 
mentality there is significantly difference between accounting students of PTN “X” and 
PTS “Y”. This indication that subject of creativity and mentality necessary teached in 
higher education in Indonesia.

 Key words: critical sociology, creativity, mentality 

1. LATAR BELAKANG 
Pandangan pembelajaran yang dijalankan di Indonesia masih didasarkan pada konsep 

pembelajaran reproductive view of learning dan kurang menggunakan konsep constructive
view of learning (Byrne and Flood, 2004). Konsep pembelajaran reproductive view of learning
dikarenakan kuatnya hegemoni dunia barat dalam menanamkan dogmanya dalam 
pembelajaran di dunia timur khususnya Indonesia. Ini dapat dilihat dengan pemakaian standar 
yang digunakan di negara barat juga digunakan di negeri ini tanpa adanya proses penalaran 
dan daya kritis terhadap standar tersebut. Padahal penggunaan standar harus sesuai dengan 
faktor-faktor lingkungan (sosial, budaya, ekonomik, dan politik). Perbedaan faktor-faktor 
lingkungan suatu negara harusnya menggunakan standar yang sesuai dengan faktor-faktor 
lingkungan tersebut, bukannya menggunakan standar yang berasal dari faktor-faktor 
lingkungan yang berbeda.

Penularan ”virus” hegemoni ini ternyata diikuti oleh oleh beberapa Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan ”mengekor” pada pola yang 
dilakukan oleh PTN yang sudah mapan. Ini dapat terlihat dari hegemoni dalam penyusunan 
kurikulum, metode pembelajaran, proses belajar mengajar dan lain-lainnya. Pandangan 
pembelajaran seperti ini menyebabkan anak didik tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah 
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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini mengukur kinerja Intelectual Capital perusahaan properti di 
Indonesia selama 2011 - 2014. Analisis Empiris dalam penelitian ini dilakukan 
melalui korelasi dan multiple regresi. Pengukuran intelectual capital melalui 
rumusan human capital (HC), structure capital (SC), relational capital (RC), 
capital employed (CE), dan modified-value added intelectual capital (M-VAIC). 
Untuk menilai kinerja perusahaan digunakan rasio PBV, EPS, dan PER. 
Berdasarkan 33 perusahaan properti yang dipilih secara purposive random sampling 
tahun 2011 - 2014 diperoleh nilai M-VAIC antara 6,11 hingga 8,48 di atas 3,50 
diartikan kinerjanya cukup tinggi menurut pengelompokkan Ulum (2014). Hasil 
rasio menunjukkan searah dengan intelectual capital adalah EPS dan ROA, artinya 
laba bagi perusahaan properti dapat diprediksi melalui pembagian earning yang 
diproksikan dengan dividen. 
   
Keywords : Assets Nirwujud, Nilai, dan Laba Perusahaan 

         

PENDAHULUAN
Memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015, persaingan 

usaha menjadi semakin bebas dan ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan 
pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga pelaku bisnis dari luar negeri. Hal tersebut 
memaksa perusahaan untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna bertahan dalam 
perekonomian tersebut. Solusi yang dapat ditempuh bagi perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kemampuan human capital. Mengingat dalam jangka panjang, daya saing 
perekonomian ditentukan oleh kualitas human capital yang dimiliki perusahaan.  

Kemampuan human capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan sangat 
dituntut saat ini, hal ini terbukti dengan adanya kreatifitas dalam penciptaan berbagai 
bentuk produk yang sangat menarik maupun sarana dan prasarana pencapaian produk 
kepada kosumen dilakukan dalam waktu yang singkat dengan harga yang sangat 
kompetitif. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini yang langsung dapat dinikmati 
secara cepat berakibat terjadinya peningkatan pada transaksi bisnis perdagangan di 
Indonesia. Peningkatan ini menurut departemen perdagangan telah terjadi peningkatan 
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kontekstual dan selalu berubah-ubah. Pola pengajaran yang menggunakan reproductive view 
of learning outputnya hanyalah berbasis pada peningkatan pengetahuan, memori dan aplikasi 
pembelajaran pada realitas-realitas yang dipaksakan. Pada pola pengajaran yang menggunakan 
contructive view of learning outputnya pada penekanan makna dan pemahaman yang pada 
akhirnya mengendalikan pengetahuan yang didapatkan secara terstruktur untuk dapat 
menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang secara kontekstual.  

Proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan di Indonesia hampir selalu 
menempatkan siswa sebagai pendengar pasif, yaitu duduk, datang, mencatat dikurangi 
berpikir. Proses tersebut tidak memberikan kebebasan berpikir, bernalar, dan mengaplikasikan 
pengetahuan dalam berbagai konteks, sehingga anak didik kurang atau tidak kreatif dan kritis. 
Aliran pendidikan kritis dalam dunia pendidikan khususnya akuntansi semakin membuka 
peluang-peluang untuk mengkritisi konsep maupun sistem lama yang ada dalam pendidikan 
akuntansi. Untuk itu, sistem pendidikan khususnya pendidikan akuntansi seharusnya 
dikembangkan sesuai dengan UUD 1945 dan UU Sisdiknas 2003, yaitu pendidikan yang 
menjadi media untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga tumbuh 
potensi holistik dirinya yang memiliki daya kritis, kreatifitas dan mentalitas terhadap 
lingkungan yang berada di sekitarnya.

Ini diartikan bahwa pendidikan yang dikembangkan merupakan keseluruhan aktivitas 
yang ditujukan untuk meningkatkan dan memulihkan kualitas dan keseimbangan hidup 
manusia. Kualitas disini terletak pada keseimbangan daya kritis, kreatifitas, dan mentalitas, 
sehingga menjadikan anak didik tidak hanya bermodal ekonomi, tetapi juga modal sosial dan 
spiritual. Dengan kata lain, penekanan pendidikan tidak hanya sebatas intelligentia quotient
(IQ), tetapi juga bertumpu pada emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient (SQ). Dengan 
bersandar pada ketiga kecerdasan tersebut, anak didik akan mempunyai ketangguhan pribadi, 
ketangguhan sosial dan ketangguhan lingkungan. Ini akan menjadikan pendidikan tidak hanya 
bertumpu pada olah raga dan olah otak tetapi juga olah rasa.    

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara 
mahasiswa akuntansi PTN ”X” dan mahasiswa akuntansi PTS ”Y” mengenai sosiologi kritis, 
kreatifitas, dan mentalitas. Manfaat dari penelitian diharapkan adanya output pendidikan yang 
berdaya kritis terhadap segala sesuatu menuju perbaikan yang konstruktif, kreatifitas dalam 
menciptakan karya yang baru dan memberi nilai tambah dan daya guna pada sesuatu hal, 
memiliki sifat dasar manusia berupa kasih, sayang, adil, dan syukur serta ketangguhan pribadi, 
ketangguhan sosial dan ketangguhan lingkungan. .

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
2.1. Sosiologi Kritis 

Istilah sosiologi berasal dari kata latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani 
logos berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berbicara mengenai masyarakat. Sosiologi 
adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan 
sosial. Struktur sosial adalah adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, 
yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan 
sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan 
bersama (Soemardjan dan Soemardi, 1964 dalam Narwoko dan Suyanto, 2006). Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, 
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perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan 
perubahannya.

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki lapangan penyelidikan, sudut 
pandangan, metode, dan susunan pengetahuan (Ahmadi, 2004). Obyek penelitian sosiologi 
adalah tingkah laku manusia dalam kelompok. Sudut pandangannya ialah memandang hakikat 
masyarakat kebudayaan dan individu secara ilmiah. Susunan pengetahuan dalam sosiologi 
terdiri atas konsep-konsep dan prinsip-prinsip mengenai kehidupan kelompok sosial, 
kebudayaan dan perkembangan pribadi. Kritis menurut KBBI adalah bersifat tidak lekas 
percaya; bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau keliruan; tajam dipenganalisaan. 
Dengan demikian, sosiologi kritis adalah menganalisa secara tajam mengenai sifat, perilaku, 
dan perkembangan masyarakat serta struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.

Produk sosiologi adalah para pemikir yang senantiasa peka dan kritis terhadap realitas 
sosial. Berpikir kritis adalah berpikir untuk menyelidiki secara sistematis proses berpikir itu 
sendiri. Maksudnya tidak hanya memikirkan dengan sengaja, tetapi juga meneliti bagaimana 
kita dan orang lain menggunakan bukti dan logika. Aliran pemikiran para pemikir dibedakan 
atas aliran pemikiran rasionalisme dan empirisme (Tjahjadi, 2004). Rasionalisme adalah aliran 
filsafat yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan sejati adalah akal budi atau rasio bukan 
pengalaman. Pengalaman hanya dapat dipakai untuk menegaskan pengetahuan yang telah 
didapatkan dari rasio. Empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengalaman 
merupakan sumber utama, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Rasio 
bukan sumber pengetahuan, tetapi ia bertugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh 
dari pengalaman untuk dijadikan pengetahuan.  

Adanya pertentangan antara aliran rasionalisme dan empirisme memunculkan jalan 
ketiga yang dikemukakan oleh Kant bahwa semua pengetahuan mulai dari pengalaman, tetapi 
tidak seluruhnya dari pengalaman. Gambaran yang kita miliki dibuat oleh akal pikiran dari 
bahan tak teratur yang disajikan oleh indera. Ini menjadikan kesadaran lebih penting daripada 
rasionalitas dan hal itu dapat dibangun dengan tindakan komunikatif atau interaksi, sehingga 
dapat menghasilkan kebenaran, tetapi kebenaran tersebut tidak mesti melalui konsensus. 
Kebenaran dapat diperoleh dengan membebaskan diri dari akal rasional dengan mengikatkan 
diri pada hati nurani. Apabila ada perbenturan antara sesuatu yang dipikirkan oleh akal 
rasional dengan apa yang dirasakan oleh hati nurani, maka apa kata hati nurani itulah yang 
wajib diikuti. Dengan kata lain, apa yang dirasakan oleh hati nurani tersebut melampaui 
pemikiran akal dan sumber pengetahuan atau keilmuan tanpa adanya kepentingan diri.   

Sebagai paham keilmuan, teori kritis dikembangkan dari konsepsi kritis terhadap 
pemikiran dan pandangan yang sebelumnya. Sedikitnya, ada dua konsepsi perihal ”kritis” 
yang perlu diklarifikasi (Guba, 1990). Pertama, ”kritis internal” terhadap analisis argumen dan 
metode yang digunakan dalam berbagai penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa argumen yang 
ada harus didialektikaka dengan argumen yang lain, sehingga memunculkan argumen yang 
lebih baru. Dan argumen yang baru tersebut harus didialektika dengan argumen yang baru 
lagi, sehingga sikap kritis tidak akan pernah berhenti. Kedua, makna ”kritis” dalam 
reformulasi masalah logika. Logika bukan semata-mata pengaturan formal dan kriteria internal 
dalam pengamatan, tetapi juga melibatkan bentuk-bentuk khusus pemikiran yang difokuskan 
pada skeptisisme dalam pengertian rasa ingin tahu terhadap institusi sosial dan konsepsi 
tentang realitas yang berkaitan dengan ide, pemikiran, dan bahasa melalui kondisi sosial 
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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini mengukur kinerja Intelectual Capital perusahaan properti di 
Indonesia selama 2011 - 2014. Analisis Empiris dalam penelitian ini dilakukan 
melalui korelasi dan multiple regresi. Pengukuran intelectual capital melalui 
rumusan human capital (HC), structure capital (SC), relational capital (RC), 
capital employed (CE), dan modified-value added intelectual capital (M-VAIC). 
Untuk menilai kinerja perusahaan digunakan rasio PBV, EPS, dan PER. 
Berdasarkan 33 perusahaan properti yang dipilih secara purposive random sampling 
tahun 2011 - 2014 diperoleh nilai M-VAIC antara 6,11 hingga 8,48 di atas 3,50 
diartikan kinerjanya cukup tinggi menurut pengelompokkan Ulum (2014). Hasil 
rasio menunjukkan searah dengan intelectual capital adalah EPS dan ROA, artinya 
laba bagi perusahaan properti dapat diprediksi melalui pembagian earning yang 
diproksikan dengan dividen. 
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PENDAHULUAN
Memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015, persaingan 

usaha menjadi semakin bebas dan ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan 
pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga pelaku bisnis dari luar negeri. Hal tersebut 
memaksa perusahaan untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna bertahan dalam 
perekonomian tersebut. Solusi yang dapat ditempuh bagi perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kemampuan human capital. Mengingat dalam jangka panjang, daya saing 
perekonomian ditentukan oleh kualitas human capital yang dimiliki perusahaan.  

Kemampuan human capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan sangat 
dituntut saat ini, hal ini terbukti dengan adanya kreatifitas dalam penciptaan berbagai 
bentuk produk yang sangat menarik maupun sarana dan prasarana pencapaian produk 
kepada kosumen dilakukan dalam waktu yang singkat dengan harga yang sangat 
kompetitif. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini yang langsung dapat dinikmati 
secara cepat berakibat terjadinya peningkatan pada transaksi bisnis perdagangan di 
Indonesia. Peningkatan ini menurut departemen perdagangan telah terjadi peningkatan 
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historis. Reformulasi masalah logika juga dilampaui dengan adanya pemikiran intuitif serta 
pencarian sesuatu yang sulit dikaitkan dengan logika, tetapi hal tersebut merupakan suatu 
logika tanpa atau belum terdapat pembuktian secara ilmiah.   

Terdapat setidaknya enam isu pokok yang menjadi ciri paradigma kritis dalam praktik 
keilmuan, khususnya dalam bidang pendidikan (Salim, 2006), yaitu: 1. Prosedur, metode dan 
metodologi keilmuan. 2. Perumusan kembali standar dan aturan keilmuan sebagai logika 
dalam konteks historis. 3. Dikotomi antara objektif dan subjektif. 4. Keberpihakan ilmu dalam 
interaksi sosial. 5. Pengembangan ilmu merupakan produksi nilai-nilai. 6. Ilmu pengetahuan 
(khususnya ilmu sosial) merupakan studi tentang masa lalu. Enam isu pokok tersebut, pada 
dasarnya memperbaharui dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sehingga ilmu 
pengetahuan tidak berjalan secara stagnan tetapi berkembang tanpa batas.   
2.2. Kreatifitas

Kreatifitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan untuk 
mencipta atau perihal berkreasi. Kreatifitas bukan sebuah kemampuan tunggal yang bisa 
digunakan seseorang dalam setiap aktivitasnya, tetapi kecerdasan yang majemuk. Ada tiga 
bahan dasar kreatifitas (Teresa dalam Goleman dkk, 2005), yaitu: Keahlian dalam bidang 
khusus berupa ketrampilan dalam hal tertentu, seperti linguistis, logis, spasial, musikal, 
kinestetis, intrapersonal, dan interpersonal. Ketrampilan ini merupakan penguasaan dasar 
dalam suatu bidang. 2. Ketrampilan berpikir kreatif. Ketrampilan berpikir kreatif ini 
mencakup kemampuan untuk membayangkan rentang kemungkinan yang beragam, tekun 
dalam menangani persoalan, dan memiliki standar kerja yang tinggi. 3. Motivasi intrinsik. 
Dorongan untuk melakukan sesuatu semata demi kesenangan melakukannya bukan karena 
hadiah atau kompensasi. Untuk menuju pada kreatifitas harus melakukan dan mengupayakan 
pikiran, sikap, dan tindakan yang positif serta membuang sesuatu hal yang negatif.   

Orang kreatif bukan saja terbuka terhadap segala jenis pengalaman baru, tetapi juga 
berani mengambil risiko. Menemukan keberanian adalah merangkul kecemasan dan 
mengambil langkah selanjutnya adalah penting bagi kreatifitas jenis apa pun. Cemas adalah 
kaki tangan kreatifitas. Kecemasan biasanya terjadi bila membuat sesuatu yang diluar 
kebiasaan atau diluar aturan dan membuat kebiasaan serta aturan baru yang lebih baik 
daripada sebelumnya. Akan tetapi, mengakui kecemasan dan kemauan untuk mengandengnya 
yang penting. Pikiran yang dipenuhi oleh kekhawatiran menganggu orang berfokus pada 
pekerjaan. Kecemasan semacam ini merupakan pembunuh kreatifitas. Semakin terbebas dari 
pikiran penghambat, semakin mudah memusatkan diri dalam upaya mengembangkan 
kreatifitas dari sumber sejati satu-satunya, yaitu diri sendiri.  

Kreatifitas pada akhirnya harus tumbuh dari perpaduan unik antara ciri kepribadian dan 
kecerdasan pribadi yang menjadi seseorang berbeda. Untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kreatifitas, harus dipupuk dan dikembangkan jiwa kreatif. Ada empat unsur 
dasar pembentuk jiwa kreatif. Unsur-unsur tersebut sudah melekat pada semua orang sejak 
lahir, tetapi sering jiwa tersebut tidak diasah sehingga tumpul dalam berkreatifitas. Tanpa 
sifat-sifat tersebut adalah sulit untuk menjadi kreatif. Pertama, cari tahu. Rasa ingin tahu 
adalah kebutuhan utama jiwa kreatif. Tanpa adanya minat pada apa yang bisa diberikan dunia 
ini, apa yang menjadikan segala sesuatu berfungsi, gagasan apa yang dimiliki orang lain, 
seseorang tak memiliki alasan untuk kreatif. Rasa ingin tahu yang mendorong seseorang 
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menyelidiki bidang baru atau mencari cara mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Rasa ingin 
tahu mengendalikan dorongan mencipta, bereksperimen, dan membangun.  

Kedua, olah keterbukaan. Keterbukaan adalah vital dalam jiwa kreatif. Dengan bersikap 
terbuka, seseorang mampu menerima ide baru dan memadukannya ke dalam otak. Orang-
orang kreatif bersifat terbuka terhadap gagasan, manusia, tempat, dan hal-hal baru. 
Keterbukaan juga terkait kesadaran akan dan tanggap terhadap kebetulan-kebetulan dalam 
hidup. Ketiga, keberanian menanggung risiko. Tanpa adanya keberanian menanggung risiko, 
kebanyakan prestasi kreatif takkan pernah terwujud. Keberanian menanggung risiko ini terkait 
erat dengan zona kenyamanan. Jika berani menanggung risiko, seseorang akan mampu 
meninggalkan zona kenyamanan untuk bertemu dengan gagasan, pribadi, dan informasi baru 
yang akan melejitkan kreatifitas. Keempat, energi. Sifat pamungkas yang dibutuhkan jiwa 
kreatif adalah energi. Tanpa adanya energi mental yang mencukupi, perburuan kreatif 
seseorang akan cacat karena kekeliruan logika dan pemikiran jangka pendek yang mustahil 
bisa diterapkan. Tanpa adanya energi fisik yang mencukupi, gagasan kreatif tak bisa 
dijalankan atau terkurung dalam lemari dan berkarat.            

Selain dibutuhkan jiwa yang kreatif juga diperlukan bahan dasar kreatifitas. Kemampuan 
untuk membuat keputusan intuitif merupakan bahan dasar kreatifitas (Goleman dkk, 2005). 
Intuisi berarti menghapus kontrol atas pikiran dan mempercayai visi alam tak sadar. Instuisi 
mempunyai keberanian sendiri karena ia berlandaskan pada kemampuan alam tak sadar untuk 
mengorganisasi informasi menjadi ide-ide baru yang tak terduga. Dalam proses berpikir intuisi 
ini, pemikiran secara logika harus ditanggalkan. Kreatifitas yang didasari atas kreatif rasional 
dan kreatif intuitif harus diimplementasikan pada sesuatu yang nyata untuk menjadikan 
sesuatu produk yang baru. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan sesuatu hal (bagian tanaman, 
tumbuhan dan lainnya) dengan hal lain (sesuatu produk) yang mampu membuat nilai tambah 
dan berdaya guna serta orisinal. Upaya tersebut dilakukan dengan memilah dan memilih 
bagian dari sesuatu untuk dibuat sesuatu yang inovatif. Dalam pengajaran akuntansi, Bulo 
(2002) mengidentifikasi salah satu keluaran dari proses pengajaran akuntansi adalah 
kemampuan intelektual yang terdiri dari ketrampilan teknis dasar akuntansi dan kapasitas 
untuk berpikir kritis dan kreatif. Kreatifitas dapat meningkatkan kepercayaan dan prestasi 
anak didik. Anak didik kreatif memiliki peluang lebih tinggi untuk memecahkan masalah dari 
sudut pandang berbeda, sehingga solusi terbaik selalu muncul. Kreatifitas memungkinkan 
anak didik beradaptasi dan merespon perubahan lingkungan, sehingga kinerja dapat 
ditingkatkan.
2.3. Mentalitas

Mentalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan dan 
aktivitas jiwa (batin) atau cara berpikir dan berperasaan. Keadaan dan aktivitas jiwa atau cara 
berpikir dan berperasaan tidak hanya ditentukan berdasarkan intelligentia quotient (IQ), tetapi 
juga emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient (SQ). IQ merupakan cermin dari 
kecerdasan kognitif seseorang. IQ adalah interpretasi hasil tes intelegensia ke dalam angka 
yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat intelegensia seseorang (Azwar, 
2004 dalam Tikollah, 2006). EQ adalah kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan 
hubungannya dengan orang lain. Ada empat komponen yang membentuk EQ, yaitu kesadaran 
diri, pengeolaan diri, kesadaran sosial, dan keahlian sosial.
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usaha menjadi semakin bebas dan ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan 
pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga pelaku bisnis dari luar negeri. Hal tersebut 
memaksa perusahaan untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna bertahan dalam 
perekonomian tersebut. Solusi yang dapat ditempuh bagi perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kemampuan human capital. Mengingat dalam jangka panjang, daya saing 
perekonomian ditentukan oleh kualitas human capital yang dimiliki perusahaan.  

Kemampuan human capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan sangat 
dituntut saat ini, hal ini terbukti dengan adanya kreatifitas dalam penciptaan berbagai 
bentuk produk yang sangat menarik maupun sarana dan prasarana pencapaian produk 
kepada kosumen dilakukan dalam waktu yang singkat dengan harga yang sangat 
kompetitif. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini yang langsung dapat dinikmati 
secara cepat berakibat terjadinya peningkatan pada transaksi bisnis perdagangan di 
Indonesia. Peningkatan ini menurut departemen perdagangan telah terjadi peningkatan 
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SQ adalah adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna 
dan nilai, yaitu menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih 
luas dan kaya serta menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 
dibandingkan dengan yang lain (Zohar & Marshall, 2004). SQ dimiliki oleh orang-orang yang 
memahami makna, nilai, dan tujuan hidup. Indikasi dari SQ yang telah berkembang dengan 
baik mencakup: a. Kemampuan untuk bersikap fleksibel; b. Adanya tingkat kesadaran diri 
yang tinggi; c. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan; d. 
Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui perasaan sakit; e. Kualitas hidup yang 
diilhami oleh visi dan nilai-nilai; f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak 
perlu; g. Kecenderungan untuk berpandangan holistik; h. Kecenderungan untuk bertanya 
”mengapa” atau ”bagaimana jika” dan berupaya untuk mencari jawaban-jawaban yang 
mendasar; i. Memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.  

IQ hanya menentukan 20% dari perjalanan hidup seseorang. Sisanya, ditentukan oleh 
kemampuan yang terkait dengan EQ dan SQ. IQ sebagai penghasil modal material, EQ 
sebagai penghasil modal sosial, dan SQ sebagai penghasil modal spiritual. Keseimbangan IQ, 
EQ, dan SQ akan memupuk dan memperkuat sifat dasar manusia, yaitu kasih, sayang, adil, 
dan syukur. Sifat dasar manusia tersebut akan memperkokoh ketangguhan pribadi, sosial, dan 
lingkungan. Ini akan menjadi ketiga ketangguhan tersebut dilandasi dengan sifat dasar 
manusia, yaitu kasih, sayang, adil, dan syukur.     

Ketangguhan pribadi menurut Agustian (2006) adalah ketika seseorang berada pada 
posisi telah memiliki pegangan/prinsip hidup yang kokoh dan jelas. Seseorang bisa dikatakan 
tangguh, apabila ia telah memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh 
lingkungannya yang terus berubah dengan cepat. Ia tidak menjadi korban dari pengaruh 
lingkungan yang dapat mengubah prinsip hidup atau cara berpikirnya. Orang yang telah 
memiliki prinsip hidup yang kuat, ia akan mampu untuk mengambil suatu keputusan yang 
bijaksana dengan menyelaraskan prinsip yang dianutnya dengan kondisi lingkungannya tanpa 
harus kehilangan pegangan hidup, memiliki prinsip dari dalam diri keluar bukan dari luar ke 
dalam dan mampu mengendalikan pikirannya sendiri ketika berhadapan dengan situasi yang 
sangat menekan. 

Seseorang boleh dikatakan tangguh apabila telah merdeka dari berbagai belenggu yang 
bisa menyesatkan penglihatan dan pikiran, sehingga tidak mudah terhanyut oleh belenggu 
yang bisa menyesatkan serta mampu menjaga pikiran agar tetap jernih dan dalam kondisi 
fitrah, sehingga segala kebijaksanaan yang dibuatnya terbebas dari paradigma yang keliru. 
Orang yang memiliki ketangguhan pribadi tidak akan pernah sakit hati, karena ia sendiri tidak 
mengijinkan hatinya untuk disakiti dan ia mampu untuk memilih respon atau reaksi yang 
sesuai dengan prinsip yang dianut. Ia memiliki pedoman yang jelas dalam mencapai tujuan 
hidup dan tetap fleksibel serta bijaksana dalam menghadapi berbagai realitas kehidupan yang 
riil. Ia mampu keluar dari dalam diri untuk melihat dirinya sendiri dari luar, sehingga mampu 
bersikap adil dan terbuka pada dirinya juga orang lain.
2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan telaah literatur tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai 
berikut ini:
H1:  Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi PTN ”X” dan PTS ”Y” 

mengenai sosiologi kritis.     
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H2:  Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi PTN ”X” dan PTS ”Y” 
mengenai kreatifitas.     

H3:  Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi PTN ”X” dan PTS ”Y” 
mengenai mentalitas.      

2.5. Desain Penelitian
Secara skematis, desain penelitian untuk menggambarkan alur permasalahan dan 

jawaban yang diharapkan serta model pengujiannya dapat digambar sebagai berikut.   

 Mahasiswa Akuntansi PTN “X”   Mahasiswa Akuntansi PTS “Y”  

Sosiologi Kritis 
Kreatifitas 
Mentalitas

     Uji Beda Mann-Whitney

3. METODE PENELITIAN 
3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini untuk melihat perbedaan dan menganalisa persepsi mahasiswa akuntansi 
mengenai sosiologi kritis, kreatifitas, dan mentalitas. Responden yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang mendapat perlakuan berupa pengajaran mata 
kuliah sosiologi kritis, kreatifitas, dan mentalitas pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
”X” dan mahasiswa akuntansi yang tidak mendapat perlakuan berupa pengajaran mata kuliah 
sosiologi kritis, kreatifitas, dan mentalitas pada sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ”Y”. 
Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 71 mahasiswa akuntansi PTN ”X” dari 125 
kuisioner yang disebar dan dapat diolah, sedangkan pada mahasiswa akuntansi PTS ”Y” 
sebanyak 101 responden dari 125 kuisioner yang disebar dan dapat diolah.
3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data hasil kuisioner dalam penelitian ini merupakan data ordinal karenanya pengujian 
yang digunakan adalah non parametrik. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuisioner 
yang dibagikan kepada mahasiswa akuntansi PTN ”X” dan PTS ”Y”.  
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perkembangan masyarakat serta struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Variabel 
ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari lima item berupa proses belajar mengajar 
juga dari pengalaman dan pengamatan indera, kesadaran adalah lebih penting daripada 
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Indonesia selama 2011 - 2014. Analisis Empiris dalam penelitian ini dilakukan 
melalui korelasi dan multiple regresi. Pengukuran intelectual capital melalui 
rumusan human capital (HC), structure capital (SC), relational capital (RC), 
capital employed (CE), dan modified-value added intelectual capital (M-VAIC). 
Untuk menilai kinerja perusahaan digunakan rasio PBV, EPS, dan PER. 
Berdasarkan 33 perusahaan properti yang dipilih secara purposive random sampling 
tahun 2011 - 2014 diperoleh nilai M-VAIC antara 6,11 hingga 8,48 di atas 3,50 
diartikan kinerjanya cukup tinggi menurut pengelompokkan Ulum (2014). Hasil 
rasio menunjukkan searah dengan intelectual capital adalah EPS dan ROA, artinya 
laba bagi perusahaan properti dapat diprediksi melalui pembagian earning yang 
diproksikan dengan dividen. 
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PENDAHULUAN
Memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015, persaingan 

usaha menjadi semakin bebas dan ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan 
pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga pelaku bisnis dari luar negeri. Hal tersebut 
memaksa perusahaan untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna bertahan dalam 
perekonomian tersebut. Solusi yang dapat ditempuh bagi perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kemampuan human capital. Mengingat dalam jangka panjang, daya saing 
perekonomian ditentukan oleh kualitas human capital yang dimiliki perusahaan.  

Kemampuan human capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan sangat 
dituntut saat ini, hal ini terbukti dengan adanya kreatifitas dalam penciptaan berbagai 
bentuk produk yang sangat menarik maupun sarana dan prasarana pencapaian produk 
kepada kosumen dilakukan dalam waktu yang singkat dengan harga yang sangat 
kompetitif. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini yang langsung dapat dinikmati 
secara cepat berakibat terjadinya peningkatan pada transaksi bisnis perdagangan di 
Indonesia. Peningkatan ini menurut departemen perdagangan telah terjadi peningkatan 
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rasionalitas, tindakan manusia paling dasar adalah tindakan komunikatif, kebenaran tidak 
mesti melalui konsensus dan membebaskan diri dari akal rasional dengan mengikatkan diri 
pada hati nurani.

2. Kreatifitas adalah kemampuan untuk mencipta atau perihal berkreasi. Variabel ini 
diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari delapan item berupa pikiran, sikap, dan 
tindakan yang positif, tindakan penuh dengan risiko yang ada, mengatasi stress, melanggar 
aturan untuk membuat aturan menjadi lebih baik, proses berpikir dan bertindak 
menanggalkan logika, merasa diri kreatif, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu lain yang 
mampu membuat nilai tambah dan berdaya guna, memilah dan memilih bagian dari 
sesuatu untuk dibuat sesuatu yang berdaya guna dan bernilai tambah.  

3. Mentalitas merupakan keadaan dan aktivitas jiwa (batin) atau cara berpikir dan 
berperasaan. Variabel ini diperoleh dengan kuisioner yang terdiri dari enam item berupa 
dimensi kecerdasan manusia berupa kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, sifat 
dasar manusia, yaitu kasih, sayang, adil, dan syukur, ketangguhan pribadi, ketangguhan 
sosial, dan ketangguhan lingkungan, ketangguhan pribadi berdasar sifat dasar manusia, 
ketangguhan sosial berdasar sifat dasar manusia, dan ketangguhan lingkungan berdasar 
sifat dasar.

3.4. Metode Analisis
Berdasarkan pada hipotesis yang diajukan, maka metode analisis yang digunakan 

dengan uji beda Mann-Whitney. Sebelum dilakukan uji beda dilakukan pengujian validitas dan 
reliabilitas pada item-item pertanyaan.  

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa uji beda dengan alat uji Mann-
Whitney. Sebelum dilakukan uji beda, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji 
validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan 
dengan skor total. Hasil pengujian dengan Pearson corellation menunjukkan validitas pada 
skor masing-masing butir dengan skor totalnya untuk sosiologi kritis, kreatifitas, dan 
mentalitas. Untuk pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik Cronbach alpha. Hasil 
pengujian menunjukkan data kuisioner adalah reliabel. Dengan kata lain, data kuisioner yang 
terdapat pada tabel 4.1. adalah valid dan reliabel.

Sisipkan Tabel 4.1. 
4.2. Hasil Uji Beda Mann-Whitney

Hasil uji beda dengan Mann-Whitney pada mahasiswa akuntansi PTN “X” dan 
mahasiswa akuntansi PTS “Y” mengenai persepsi sosiologi kritis, kreatifitas dan mentalitas 
dapat dilihat pada tabel 4.2.

Sisipkan Tabel 4.2. 
Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat nilai signifikansi pada sosiologi kritis 

adalah 0,168. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa persepsi sosiologi kritis 
antara mahasiswa akuntansi PTN “X” dan mahasiswa akuntansi PTS “Y” adalah tidak 
berbeda. Hasil ini tidak mendukung hipotesis H1. Hal ini dikarenakan mahasiswa PTS “Y” 
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walaupun tidak mendapat mata kuliah sosiologi kritis, tetapi mendapat mata kuliah pengantar 
sosiologi. Materi antara sosiologi kritis dan pengantar sosiologi terdapat kemiripan. Selain itu, 
juga dikarenakan lingkungan di kampus pada PTS “Y” proses belajar mengajar diupayakan 
adanya sikap kritis terhadap sesuatu hal dan adanya aktivitas seperti diskusi, pelatihan, 
seminar dan lain-lain yang melatih daya kritis mahasiswa PTS “Y”.  

Untuk nilai signifikansi pada kreatifitas adalah 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 
yang menunjukkan bahwa persepsi kreatifitas antara mahasiswa akuntansi PTN “X” dan 
mahasiswa akuntansi PTS “Y” adalah berbeda. Hasil ini mendukung hipotesis H2. Hal ini 
menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi yang mendapat mata kuliah kreatifitas akan terlatih 
dan terasah dalam melakukan pikiran, sikap, dan tindakan yang positif, berani mengambil 
resiko, mampu mengatasi stress, dapat membuat aturan yang lebih baik, berpikir intuitif, 
mampu mengaitkan sesuatu hal dengan hal lain yang mampu membuat nilai tambah dan 
berdaya guna, mampu memilah dan memilih bagian dari sesuatu untuk dibuat sesuatu yang 
berdaya guna dan bernilai tambah.  

Nilai signifikansi pada mentalitas adalah 0,005. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang 
menunjukkan bahwa persepsi mentalitas antara mahasiswa akuntansi PTN “X” dan mahasiswa 
akuntansi PTS “Y” adalah berbeda. Hasil ini mendukung hipotesis H3. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi yang mendapat mata kuliah mentalitas akan 
menggunakan IQ, EQ, dan SQ dalam menjalani kehidupan salah satunya dalam proses belajar 
mengajar, memperkuat sifat dasar berupa kasih, sayang, adil, dan syukur serta berpegang pada 
ketangguhan pribadi, sosial dan lingkungan.

5. KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Nilai signifikansi pada sosiologi kritis adalah 0,168. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang 

menunjukkan bahwa persepsi sosiologi kritis antara mahasiswa akuntansi PTN “X” dan 
mahasiswa akuntansi PTS “Y” adalah tidak berbeda.   

2. Nilai signifikansi pada kreatifitas adalah 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang 
menunjukkan bahwa kreatifitas antara mahasiswa akuntansi PTN “X” dan mahasiswa 
akuntansi PTS “Y” adalah berbeda.

3. Nilai signifikansi pada mentalitas adalah 0,005. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang 
menunjukkan bahwa mentalitas antara mahasiswa akuntansi PTN “X” dan mahasiswa 
akuntansi PTS “Y” adalah berbeda.

5.2. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan dengan responden dari dua PTN yang masing-masing mendapat 

perlakuan  dan tidak mendapat perlakukan berupa pengajaran mata kuliah sosiologi kritis, 
keratifitas, dan mentalitas serta dikembangkan juga dengan responden dari PTS-PTS yang 
lain.
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2. Penelitian dilakukan tidak hanya berdasarkan pendekatan kuantitatif dengan kuisioner 
tetapi juga dengan pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam, pengamatan 
melibat dan lain sebagainya.  

5.3. Implikasi Hasil Penelitian
Pemberian muatan sosiologi kritis, kreatifitas, dan mentalitas dalam kurikulum 

akuntansi dapat meningkatkan daya kritis, muatan kreatifitas, dan nuansa mentalitas pada diri 
mahasiswa. Oleh karena itu, sudah waktunya pendidikan akuntansi di Perguruan Tinggi di 
Indonesia memberikan dan mengintegrasikan muatan sosiologi kritis, kreatifitas, dan 
mentalitas secara eksplisit dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) pada setiap mata kuliah 
akuntansi sehingga ”ruh” sosiologi kritis, kreatifitas, dan mentalitas merasuk pada semua mata 
kuliah pada pendidikan akuntansi pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini mengukur kinerja Intelectual Capital perusahaan properti di 
Indonesia selama 2011 - 2014. Analisis Empiris dalam penelitian ini dilakukan 
melalui korelasi dan multiple regresi. Pengukuran intelectual capital melalui 
rumusan human capital (HC), structure capital (SC), relational capital (RC), 
capital employed (CE), dan modified-value added intelectual capital (M-VAIC). 
Untuk menilai kinerja perusahaan digunakan rasio PBV, EPS, dan PER. 
Berdasarkan 33 perusahaan properti yang dipilih secara purposive random sampling 
tahun 2011 - 2014 diperoleh nilai M-VAIC antara 6,11 hingga 8,48 di atas 3,50 
diartikan kinerjanya cukup tinggi menurut pengelompokkan Ulum (2014). Hasil 
rasio menunjukkan searah dengan intelectual capital adalah EPS dan ROA, artinya 
laba bagi perusahaan properti dapat diprediksi melalui pembagian earning yang 
diproksikan dengan dividen. 
   
Keywords : Assets Nirwujud, Nilai, dan Laba Perusahaan 

         

PENDAHULUAN
Memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015, persaingan 

usaha menjadi semakin bebas dan ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan 
pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga pelaku bisnis dari luar negeri. Hal tersebut 
memaksa perusahaan untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna bertahan dalam 
perekonomian tersebut. Solusi yang dapat ditempuh bagi perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kemampuan human capital. Mengingat dalam jangka panjang, daya saing 
perekonomian ditentukan oleh kualitas human capital yang dimiliki perusahaan.  

Kemampuan human capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan sangat 
dituntut saat ini, hal ini terbukti dengan adanya kreatifitas dalam penciptaan berbagai 
bentuk produk yang sangat menarik maupun sarana dan prasarana pencapaian produk 
kepada kosumen dilakukan dalam waktu yang singkat dengan harga yang sangat 
kompetitif. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini yang langsung dapat dinikmati 
secara cepat berakibat terjadinya peningkatan pada transaksi bisnis perdagangan di 
Indonesia. Peningkatan ini menurut departemen perdagangan telah terjadi peningkatan 
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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini mengukur kinerja Intelectual Capital perusahaan properti di 
Indonesia selama 2011 - 2014. Analisis Empiris dalam penelitian ini dilakukan 
melalui korelasi dan multiple regresi. Pengukuran intelectual capital melalui 
rumusan human capital (HC), structure capital (SC), relational capital (RC), 
capital employed (CE), dan modified-value added intelectual capital (M-VAIC). 
Untuk menilai kinerja perusahaan digunakan rasio PBV, EPS, dan PER. 
Berdasarkan 33 perusahaan properti yang dipilih secara purposive random sampling 
tahun 2011 - 2014 diperoleh nilai M-VAIC antara 6,11 hingga 8,48 di atas 3,50 
diartikan kinerjanya cukup tinggi menurut pengelompokkan Ulum (2014). Hasil 
rasio menunjukkan searah dengan intelectual capital adalah EPS dan ROA, artinya 
laba bagi perusahaan properti dapat diprediksi melalui pembagian earning yang 
diproksikan dengan dividen. 
   
Keywords : Assets Nirwujud, Nilai, dan Laba Perusahaan 

         

PENDAHULUAN
Memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015, persaingan 

usaha menjadi semakin bebas dan ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan 
pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga pelaku bisnis dari luar negeri. Hal tersebut 
memaksa perusahaan untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna bertahan dalam 
perekonomian tersebut. Solusi yang dapat ditempuh bagi perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kemampuan human capital. Mengingat dalam jangka panjang, daya saing 
perekonomian ditentukan oleh kualitas human capital yang dimiliki perusahaan.  

Kemampuan human capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan sangat 
dituntut saat ini, hal ini terbukti dengan adanya kreatifitas dalam penciptaan berbagai 
bentuk produk yang sangat menarik maupun sarana dan prasarana pencapaian produk 
kepada kosumen dilakukan dalam waktu yang singkat dengan harga yang sangat 
kompetitif. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini yang langsung dapat dinikmati 
secara cepat berakibat terjadinya peningkatan pada transaksi bisnis perdagangan di 
Indonesia. Peningkatan ini menurut departemen perdagangan telah terjadi peningkatan 
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PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI (Mahfuz Ahfas) 

Correlation
Sig. (2-tailed) ,000 ,115 ,000 ,000 . ,000 ,000
N 172 172 172 172 172 172 172

M7 Pearson
Correlation ,134 ,303(**) ,291(**) ,567(**) ,558(**) 1 ,731(**)

Sig. (2-tailed) ,079 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000
N 172 172 172 172 172 172 172

M RATA Pearson
Correlation ,528(**) ,547(**) ,648(**) ,770(**) ,736(**) ,731(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .
N 172 172 172 172 172 172 172

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Lampiran 4.2. Hasil Pengujian Uji Beda Mann-Whitney 
 Ranks 

Mahasiswa N Mean Rank Sum of Ranks 
Sosiologi Kritis Mahasiswa PTS “Y” 101 82,16 8298,50

Mahasiswa PTN “X” 71 92,67 6579,50
Total 172

Kreatifitas Mahasiswa PTS “Y” 101 97,27 9824,50
Mahasiswa PTN 71 71,18 5053,50
Total 172

Mentalitas Mahasiswa PTS “Y” 101 95,45 9640,00
Mahasiswa PTN 71 73,77 5238,00
Total 172

 Test Statistics(a) 

Sosiologi Kritis Kreatifitas Mentalitas
Mann-Whitney U 3147,500 2497,500 2682,000
Wilcoxon W 8298,500 5053,500 5238,000
Z -1,378 -3,395 -2,839
Asymp. Sig. (2-tailed) ,168 ,001 ,005
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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini mengukur kinerja Intelectual Capital perusahaan properti di 
Indonesia selama 2011 - 2014. Analisis Empiris dalam penelitian ini dilakukan 
melalui korelasi dan multiple regresi. Pengukuran intelectual capital melalui 
rumusan human capital (HC), structure capital (SC), relational capital (RC), 
capital employed (CE), dan modified-value added intelectual capital (M-VAIC). 
Untuk menilai kinerja perusahaan digunakan rasio PBV, EPS, dan PER. 
Berdasarkan 33 perusahaan properti yang dipilih secara purposive random sampling 
tahun 2011 - 2014 diperoleh nilai M-VAIC antara 6,11 hingga 8,48 di atas 3,50 
diartikan kinerjanya cukup tinggi menurut pengelompokkan Ulum (2014). Hasil 
rasio menunjukkan searah dengan intelectual capital adalah EPS dan ROA, artinya 
laba bagi perusahaan properti dapat diprediksi melalui pembagian earning yang 
diproksikan dengan dividen. 
   
Keywords : Assets Nirwujud, Nilai, dan Laba Perusahaan 

         

PENDAHULUAN
Memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015, persaingan 

usaha menjadi semakin bebas dan ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya melibatkan 
pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga pelaku bisnis dari luar negeri. Hal tersebut 
memaksa perusahaan untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna bertahan dalam 
perekonomian tersebut. Solusi yang dapat ditempuh bagi perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kemampuan human capital. Mengingat dalam jangka panjang, daya saing 
perekonomian ditentukan oleh kualitas human capital yang dimiliki perusahaan.  

Kemampuan human capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan sangat 
dituntut saat ini, hal ini terbukti dengan adanya kreatifitas dalam penciptaan berbagai 
bentuk produk yang sangat menarik maupun sarana dan prasarana pencapaian produk 
kepada kosumen dilakukan dalam waktu yang singkat dengan harga yang sangat 
kompetitif. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini yang langsung dapat dinikmati 
secara cepat berakibat terjadinya peningkatan pada transaksi bisnis perdagangan di 
Indonesia. Peningkatan ini menurut departemen perdagangan telah terjadi peningkatan 


