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ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016
Vivi Jayanti
Yustinus Rawi Dandono
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA),
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh
variabel lain di luar model.
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to
Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham

Equity

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat
terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang
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melakukan Go Public dapat menghimpun dana dalam jumlah yang besar tanpa harus
membayar bunga kredit atau bunga pinjaman dari bank. Selain tambahan dana, Go Public
dapat menjadi ajang untuk dapat mengangkat citra perusahaan dan lebih dikenal oleh
masyarakat luas sehingga dapat memperluas pangsa pasar yang kemudian akan meningkatkan
profit perusahaan.
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai
berikut:
a. Apakah Return on Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016, per kuartal?
b. Apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016, per kuartal?
c. Apakah Earning per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016, per kuartal?
d. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016, per kuartal?
e. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016, per kuartal?
f. Apakah Return on Assets (ROA), Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS),
Debt to Equity Ratio (DER), dan Tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap Harga Saham pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016, per
kuartal?
LANDASAN TEORI
Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 pasar modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
efek. Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI no.
1548KMK1990 tentang peraturan pasar modal, adalah suatu sistem keuangan yang
terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga
perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga dan beredar. Sedangkan
dalam arti sempit pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang
mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau disebut sebagai bursa efek.
Fungsi dan Manfaat Pasar Modal
Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal
memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal
dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang
mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan
pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki
kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan
(return) berupa dividen, sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat
memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya
dana dari kegiatan operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan,

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 1 Agustus 2017]

3-19

karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return)
bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Hartono, 2008:95).
Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga Saham
Menurut Arifin (2007:116), faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham adalah
sebagai berikut:
1. Kondisi fundamental emiten
2. Hukum permintaan dan penawaran
3. Tingkat suku bunga
4. Valuta asing
5. Dana asing di bursa
6. Indeks Harga Saham
7. News dan rumors
Laporan Keuangan
Menurut PSAK No. 1 (2015:1) Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari
posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu emiten. Laporan ini menampilkan sejarah entitas
yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses
pelaporan keuangan.
Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1
(2015:3) yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus
kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan
keputusan ekonomi.
Analisa Rasio Keuangan
Rasio keuangan merupakan salah satu alat untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan
perusahaan (Sawir, 2009:6).
Dalam penelitian ini ada 4 (empat) rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja
perusahaan yaitu Return on Assets (ROA), Price to Book Value (PBV), Earning per Share
(EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER).
Return On Assets (ROA)
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan.
Rumus untuk mencari Return on Assets adalah sebagai berikut :
 ൌ

 
 

Price to Book Value
Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan
laba dan nilai buku per saham.
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Rumus untuk mencari Price to Book Value adalah sebagai berikut :

 ൌ 

  
  

Untuk dapat menghitung nilai buku per lembar saham dapat menggunakan rumus
sebagai berikut :

  ൌ

 
   

Earning per Share
Rumus untuk mencari laba per lembar saham atau Earning per Share adalah sebagai
berikut :
 ൌ

 
   

Debt to Equity Ratio
Rumus untuk mencari Debt to Equity Ratio adalah sebagai berikut :

 ൌ

 
 

Kerangka Pemikiran
Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan tinjauan penelitian –
penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran
Return On Assets
(X1)

H1
Price to Book Value

H2

(X2)

H3

Harga Saham

(X3)

H4

(Y)

Debt to Equity Ratio

H5

Earning per Share

(X4)

H6
Tingkat Inflasi
(X5)
Perumusan Hipotesis
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan
(Sugiyono, 2011:64). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini
adalah sebagai berikut :
Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Harga Saham
Ha1 : Return on Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Pengaruh Price to Book Value (PBV) terhadap Harga Saham
Ha2 : Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Pengaruh Earning per Share (EPS) terhadap Harga Saham
Ha3 : Earning per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham
Ha4 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
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Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Harga Saham
Ho5 : Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
Pengaruh Return on Assets (ROA), Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS),
Debt to Equity Ratio (DER), dan Tingkat Inflasi terhadap Harga Saham
Ha6 : Return on Assets (ROA), Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS),
Debt to Equity Ratio (DER) dan Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.
METODE PENELITIAN
Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data
sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2011:137). Data ini diperoleh
dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh
berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti
mempergunakan data yang diperoleh dari internet.
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan harga saham PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk serta data Indeks Harga Konsumen selama periode 2010
hingga 2016.
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 2010-2016 per kuartal.
Unit Analisis Data
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu salah satu sampel perusahaan
industri rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Hanjaya Mandala Sampoerna
Tbk.
Metode Pemilihan Data
Berdasarkan sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder maka metode pengumpulan data
yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu teknik
dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, mencatat,
serta mempelajari literatur dan dokumen – dokumen yang diperlukan. Sumber data diperoleh
dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan informasi melalui internet.
Variabel dan Pengukuran
Menurut Sugiyono (2011:38), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen
dan variabel dependen, yaitu:
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1) Variabel Independen (bebas)
adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya
atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono 2011: 39). Variabel
independen dinotasikan dengan X, dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel
independen yaitu:
Variabel X1 : Return on Assets (ROA)
Variabel X2 : Price to Book Value (PBV)
Variabel X3 : Earning per Share (EPS)
Variabel X4 : Debt to Equity Ratio (DER)
Variabel X5 : Tingkat Inflasi
2) Variabel Dependen (terikat)
Menurut Sugiyono (2011:39), variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel
dependen dinotasikan dengan Y, dalam penelitian ini variabel dependen yang akan diteliti
adalah harga saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016 per kuartal.
PEMBAHASAN
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh
Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan Tingkat
Inflasi terhadap Harga Saham. Dalam menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis
dalam penelitian ini dilakukan penganalisisan data yang telah dikumpulkan. Proses analisis
data yang dilakukan dimulai dengan mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan harga
saham penutupan serta tingkat inflasi pada periode 2010-2016. Data yang diperoleh akan
diolah dan dianalisis menggunakan bantuan software SPSS 22.
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik.
Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (mean) dan simpangan
baku (standar deviation), nilai minimum dan maximum dari seluruh variabel dalam penelitian
ini yaitu Return on Assets (X1), Price to Book Value (X2), Earning per Share (X3), Debt to
Equity Ratio (X4), Tingkat Inflasi (X5), dan Harga Saham (Y) selama periode penelitian 2010
sampai dengan 2016. Adapun hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian dirangkum
dalam tabel berikut :
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Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

N
ROA
PBV
EPS
DER
Tingkat Inflasi
Harga Saham
Valid
N
(listwise)

28
28
28
28
28
28

Descriptive Statistics
Minimu Maximu
Std.
m
m
Mean
Deviation
6.54
41.62
22.9993
10.39311
5.07
44.43
19.7122
8.79789
53.00 2468.00 1146.3929
715.11456
18.72
262.98
101.1650
60.18549
3.02
8.40
5.4371
1.68102
3800.00 98400.00 50531.8214 28323.18583

28

Sumber : SPSS 22, Data diolah
Berdasarkan tabel diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak
28 data. Dengan nilai minimum yang merupakan nilai terendah untuk setiap variabel,
sedangkan nilai maximum merupakan nilai tertinggi untuk setiap variabel dalam penelitian.
Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi
merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian yang mencerminkan data tersebut
heterogen atau homogen yang sifatnya fluktuatif.
Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan uji regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik
untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari adanya gejala
heteroskedastisitas, gejala multikolinieritas, gejala autokorelasi, dan gejala normalitas.
Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ini, variabel pengganggu
dan residual memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada grafik normal
P-Plot sebagai berikut :

Sumber : SPSS 22, Data diolah
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Dari hasil grafik P-Plot diatas dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis
diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa
data yang diteliti dalam model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas.
Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel independen (bebas).
Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada gambar berikut:
Tabel
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Unstandardized
Coefficients

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Model
B
Std. Error
(Constant)
38753.060 10080.151
ROA
-2528.234
327.203
PBV
2195.963
390.612
EPS
45.031
5.176
DER
-233.745
59.123
Tingkat
-245.990 1522.674
Inflasi
a. Dependent Variable: Harga Saham
Sumber : SPSS 22, Data diolah

Beta
-.928
.682
1.137
-.497

T
3.844
-7.727
5.622
8.701
-3.954

Sig.
.001
.000
.000
.000
.001

-.015

-.162

.873

Collinearity
Statistics
Toleranc
e
VIF
.364
.356
.307
.332

2.748
2.806
3.254
3.008

.642

1.557

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel
independen di bawah angka 10, yaitu ROA = 2.748, PBV = 2.806, EPS = 3.254, DER = 3.008,
dan Tingkat Inflasi = 1.557. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antar variabel
independen. Sedangkan untuk hasil perhitungan Tolerance untuk masing masing variabel
independen, yaitu ROA = 0.364, PBV = 0.356, EPS = 0.307, DER = 0.332 dan Tingkat Inflasi
= 0.642. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dari 5 (lima) variabel independen
memiliki nilai tolerance diatas 0.1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
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Tabel 4.13
Hasil Pengujian Analisa Koefisien Korelasi
Correlations
ROA

PBV

EPS

ROA Pearson
1
.095
.745**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.632
.000
N
28
28
28
PBV Pearson
.095
1
.314
Correlation
Sig. (2-tailed)
.632
.103
N
28
28
28
EPS Pearson
.745**
.314
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
.103
N
28
28
28
DER Pearson
.159
.791**
.333
Correlation
Sig. (2-tailed)
.419
.000
.083
N
28
28
28
Ting Pearson
.039
.344
.371
kat
Correlation
Inflas Sig. (2-tailed)
.846
.073
.052
i
N
28
28
28
Harg Pearson
.096
.554**
.489**
a
Correlation
Saha Sig. (2-tailed)
.628
.002
.008
m
N
28
28
28
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Sumber : SPSS 22, Data diolah

Tingkat
Inflasi

DER

Harga
Saham

.159

.039

.096

.419
28

.846
28

.628
28

.791**

.344

.554**

.000
28

.073
28

.002
28

.333

.371

.489**

.083
28

.052
28

.008
28

1

.444*

.268

28

.018
28

.169
28

.444*

1

.386*

.018
28

28

.043
28

.268

.386*

1

.169
28

.043
28

28

Berdasarkan tabel menunjukkan perhitungan koefisien korelasi (r), sebagai berikut:
1) Koefisien korelasi variabel ROA dengan harga saham yaitu sebesar 0.096. Hal ini berarti
hubungan antara ROA dengan harga saham sangat rendah dengan signifikansi 0,628 > 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ROA dengan Harga
Saham.
2) Koefisien korelasi variabel PBV dengan harga saham yaitu sebesar 0.554. Hal ini berarti
hubungan antara PBV dengan harga saham memiliki korelasi sedang dengan signifikansi
0,002 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara PBV dengan
Harga Saham.
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3) Koefisien korelasi variabel EPS dengan harga saham yaitu sebesar 0.489. Hal ini berarti
hubungan antara EPS dengan harga saham memiliki korelasi sedang dengan signifikansi
0,008 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara EPS dengan
Harga Saham.
4) Koefisien korelasi variabel DER dengan harga saham yaitu sebesar 0.268. Hal ini berarti
hubungan antara DER dengan harga saham sangat rendah dengan signifikansi 0,169> 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara DER dengan Harga
Saham.
5) Koefisien korelasi variabel Tingkat Inflasi dengan Harga Saham yaitu sebesar 0.386. Hal
ini berarti hubungan antara tingkat inflasi dengan harga saham memiliki korelasi rendah
dengan signifikansi 0,043 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
antara Tingkat Inflasi dengan Harga Saham.
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua
variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi
variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Hasil analisis regresi linier
berganda adalah sebagai berikut :
Tabel 4.14
Output Model Regresi Linier
Unstandardized
Coefficients

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Collinearity
Statistics
Toleranc
e
VIF

Model
B
Std. Error
Beta
T
Sig.
(Constant)
38753.060 10080.151
3.844 .001
ROA
-2528.234
327.203
-.928 -7.727 .000
.364 2.748
PBV
2195.963
390.612
.682 5.622 .000
.356 2.806
EPS
45.031
5.176
1.137 8.701 .000
.307 3.254
DER
-233.745
59.123
-.497 -3.954 .001
.332 3.008
Tingkat
-245.990 1522.674
-.015
-.162 .873
.642 1.557
Inflasi
a. Dependent Variable: Harga Saham
Sumber : SPSS 22, data diolah
Uji Secara Parsial (Uji-t)
Uji-t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui
apakah secara parsial variabel independen (ROA, PBV, EPS, DER, Tingkat Inflasi)
berpengaruh secara signifikan atau tidaknya terhadap variabel dependen (Harga
Saham). Dengan tingkat signifikansi Į = 0.05/2= 0.025 dan df = (n-k) dimana n = 28, k
= 6, maka df = 28-6 = 22 diperoleh t-tabel sebesar 2.074. Berikut adalah hasil
perhitungan uji-t :
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Tabel 4.15
Hasil Uji-t
a) Pengaruh Return on Assets terhadap Harga Saham
Unstandardized
Coefficients

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Model
B
Std. Error
(Constant) 38753.060 10080.151
ROA
-2528.234 327.203
PBV
2195.963
390.612
EPS
45.031
5.176
DER
-233.745
59.123
Tingkat
-245.990 1522.674
Inflasi
a. Dependent Variable: Harga Saham
Sumber : SPSS 22, Data diolah

Beta
-.928
.682
1.137
-.497

T
3.844
-7.727
5.622
8.701
-3.954

Sig.
.001
.000
.000
.000
.001

-.015

-.162

.873

Collinearity
Statistics
Toleranc
e
VIF
.364
.356
.307
.332

2.748
2.806
3.254
3.008

.642

1.557

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel ROA mempunyai nilai t-hitung
sebesar -7.727 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0.05/2=0.025 maka
didapatkan t tabel sebesar 2.074 atau -2.074. Dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel (-7.727<
-2.074) maka Ho ditolak dan Ha diterima.Sedangkan dari segi signifikasi variabel Return on
Assets (X1) memiliki nilai signifikansi 0.000 < 0.05 yang berarti bahwa ada pengaruh
signifikan.
Pengaruh Price to Book Value terhadap Harga Saham
Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel PBV mempunyai nilai t-hitung
sebesar 5.622 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0.05/2=0.025 maka
didapatkan t tabel sebesar 2.074 atau -2.074. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (5.622>
2.074) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan dari segi signifikasi variabel Price to
Book Value (X2) memiliki nilai signifikansi 0.000 < 0.05 yang berarti bahwa ada pengaruh
signifikan.
b) Pengaruh Earning per Share terhadap Harga Saham
Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel EPS mempunyai nilai t-hitung
sebesar 8.701 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0.05/2=0.025 maka
didapatkan t tabel sebesar 2.074 atau -2.074. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (8.701>
2.074) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan dari segi signifikasi variabel Earning per
Share (X3) memiliki nilai signifikansi 0.000 < 0.05 yang berarti bahwa ada pengaruh
signifikan.
c) Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham
Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel DER mempunyai nilai t-hitung
sebesar -3.954 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0.05/2=0.025 maka
didapatkan t tabel sebesar 2.074 atau -2.074. Dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel (3.954<-2.074) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan dari segi signifikasi variabel Debt
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to Equity Ratio (X4) memiliki nilai signifikansi 0.001 < 0.05 yang berarti bahwa ada pengaruh
signifikan.
d) Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Harga Saham
Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi mempunyai
nilai t-hitung sebesar -0.162 dan t-tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi
0.05/2=0.025 maka didapatkan t tabel sebesar 2.074 atau -2.074. Dapat diketahui bahwa t
hitung > t tabel (-0.162>-2.074) maka Ha ditolak dan Ho diterima. Sedangkan dari segi
signifikasi variabel tingkat inflasi (X5) memiliki nilai signifikansi 0.873> 0.05 yang berarti
bahwa tidak ada pengaruh signifikan
Uji Secara Simultan (Uji-F)
Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui
apakah secara bersama-sama variabel independen (ROA, PBV, EPS, DER, Tingkat Inflasi)
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Harga Saham). Hasil perhitungan uji F
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.16
Hasil Uji F
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression 1915927523
3831855047.
5
33.718
.000b
5.735
147
Residual
2500201860.
113645539.1
22
372
08
Total
2165947709
27
6.107
a. Dependent Variable: Harga Saham
b. Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, ROA, PBV, DER, EPS
Sumber : SPSS 22, Data diolah
Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 33.718 dan F tabel
dapat dicari degan tingkat signifikansi Į = 0.05 , df 1 = k -1 dan df 2 = n – k, dimana n = 28, k
= 6, maka df 1 = 6 -1 = 5 dan df 2 = 28 – 6 = 22 sehingga diperoleh F tabel sebesar 2.66.
Sehingga dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel ( 33.718> 2.66) dengan signifikansi 0.000
< 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA, PBV,
EPS, DER dan Tingkat Inflasi secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Harga Saham.
Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi adalah
sebagai berikut :
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Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Mod
Adjusted R Std. Error of
Durbinel
R
R Square
Square
the Estimate
Watson
a
1
.941
.885
.858 10660.46618
2.377
a. Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, ROA, PBV, DER, EPS
b. Dependent Variable: Harga Saham
Sumber : SPSS 22, Data diolah
Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square)
sebesar 0.858. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (ROA, PBV,
EPS, DER, Tingkat Inflasi) dalam menjelaskan variabel dependen (Harga Saham) yaitu
sebesar 85.8%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 14.2% dijelaskan oleh variabel lain.
Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi dengan tingkat
signifikansi 0.05 menunjukkan hasil Adjusted R Square = 0.858 ; F = 33.718; signifikansi =
0.000.
Pengaruh Return on Assets terhadap Harga Saham
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Return on Assets (ROA) menunjukkan
pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin besar nilai return on assets maka semakin rendah harga saham sebaliknya jika
semakin kecil nilai return on assets maka semakin tinggi harga saham. Return on Assets yang
negatif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan perusahaan mendapatkan
kerugian..Dapat dilihat dalam statistik deskriptif bahwa rata rata ROA cukup rendah hanya
22.9993.
Pengaruh Price to Book Value terhadap Harga Saham
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Price to Book Value (PBV)menunjukkan
pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin besar nilai Price to Book Value maka semakin tinggi pula harga saham sebaliknya
semakin kecil nilai Price to Book Value maka semakin rendah pula harga saham PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk.
Pengaruh Earning per Share terhadap Harga Saham
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Earning per Share (EPS) menunjukkan
pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin besar nilai Earning per Share maka semakin tinggi pula harga saham sebaliknya
semakin kecil nilai Earning per Share maka semakin rendah pula harga saham PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk.
Earning per Share atau rasio laba perlembar saham merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham
(Kasmir, 2016:207).
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Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan
pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin besar nilai debt to equity ratio maka semakin rendah harga saham sebaliknya jika
semakin kecil nilai debt to equity ratio maka semakin tinggi harga saham PT Hanjaya
Mandala Sampoerna.
Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Harga Saham
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat inflasi menunjukkan tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa naik atau
turunnya inflasi tidak menjadi penyebab perubahan harga saham. Inflasi adalah kecendrungan
terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan
daya beli uang. Tingginya inflasi dapat mempengaruhi harga saham karena daya beli
masyarakat yang menurun yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yang diperoleh
perusahaan sehingga harga jual juga mengalami kenaikan.
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai Return on Assets, Price to
Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan Tingkat Inflasi terhadap Harga
Saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016 perkuartal maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1) Return on Assets berdasarkan uji t pada signifikansi Į = 5% menunjukkan t hitung sebesar
-7.727 dan t tabel sebesar 2.074 atau -2.074. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung
lebih besar dari t tabel (-7.727 > -2.074) dengan tingkat signifikansi (0.000<0.05) maka
untuk variabel ROA (X1) menolak Ho1 dan menerima Ha1. Kesimpulannya yaitu Return
on Assets memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga Saham PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016 perkuartal.
2) Price to Book Value berdasarkan uji t pada signifikansi Į = 5% menunjukkan t hitung
sebesar 5.622 dan t tabel sebesar 2.074. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih
besar dari t tabel (5.622>2.074) dengan tingkat signifikansi (0.000<0.05) maka untuk
variabel PBV (X2) menolak Ho2 dan menerima Ha2. Kesimpulannya yaitu Price to Book
Value memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016 perkuartal.
3) Earning per Share berdasarkan uji t pada signifikansi Į = 5% menunjukkan t hitung
sebesar 8.701 dan t tabel sebesar 2.074. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih
besar dari t tabel (8.701 > 2.074) dengan tingkat signifikansi (0.000 < 0.05) maka untuk
variabel EPS (X3) menolak Ho3 dan menerima Ha3. Kesimpulannya yaitu Earning per
Share memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham PT Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016 perkuartal.
4) Debt to Equity Ratio berdasarkan uji t pada signifikansi Į = 5% menunjukkan t hitung
sebesar -3.954 dan t tabel sebesar 2.074 atau -2.074. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t
hitung lebih besar dari t tabel (-3.954 > -2.074) dengan tingkat signifikansi (0.001 < 0.05)
maka untuk variabel DER (X4) menolak Ho4 dan menerima Ha4. Kesimpulannya yaitu
Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga Saham PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016 perkuartal.
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5) Tingkat Inflasi berdasarkan uji t pada signifikansi Į = 5% menunjukkan t hitung sebesar 0.162 dan t tabel sebesar 2.074 atau -2.074. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung
lebih kecil dari t tabel (-0.162 < -2.074) dengan tingkat signifikansi (0.873 > 0.05) maka
untuk variabel Tingkat Inflasi (X5) menolak Ha5 dan menerima Ho5. Kesimpulannya yaitu
Tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham PT
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016 perkuartal.
6) Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan hasil f hitung
sebesar 33.718 dan f tabel sebesar 2.66. Sehingga dapat disimpulkan bahwa f hitung lebih
besar dari f tabel (33.718 > 2.66) dengan tingkat signifikansi (0.000 < 0.05) maka menolak
Ho6 dan menerima Ha6. Kesimpulannya yaitu Return on Assets, Price to Book Value,
Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan Tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh
terhadap Harga Saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016
perkuartal.
7) Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh Return on
Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan Tingkat Inflasi
terhadap Harga Saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016
perkuartal, sebesar 85.8%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 14.2% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti tingkat suku bunga SBI,
nilai tukar rupiah, Price Earning Ratio (PER), dan Return on Equity (ROE).
Keterbatasan
Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Penelitian ini hanya terbatas pada satu objek penelitian saja yaitu PT Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk periode 2010-2016 dengan menggunakan data laporan keuangan
perkuartal sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada perusahaan lain.
2) Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada faktor
fundamental perusahaan yang diwakili oleh 4 (empat) rasio keuangan yaitu Return on
Assets, Price to Book Value, Earning per Share, dan Debt to Equity Ratio serta
menggunakan faktor eksternal perusahaan yaitu Tingkat Inflasi.
Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan
oleh penulis adalah sebagai berikut :
1) Bagi perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar
dapat menarik minat investor dan memudahkan perusahaan dalam memperoleh modal.
Perusahaan harus terus berupaya meningkatkan rasio PBV dan EPS karena semakin
tinggi rasio ini dapat mencerminkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik.
2) Bagi investor maupun calon investor, dalam mengambil keputusan berinvestasi saham
dapat memperhatikan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio-rasio keuangan yang
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan penelitian ini
rasio-rasio yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham yaitu ROA, PBV,
EPS , dan DER.
3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel independen lain seperti
Return on Equity, Current Ratio, Price Earning Ratio, serta faktor makro ekonomi lain
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seperti BI rate, Nilai Tukar Rupiah, dan IHSG yang tidak dijelaskan dalam penelitian
ini karena kemungkinan variabel tersebut juga berpengaruh terhadap harga saham.
4) Bagi masyarakat diharapkan mampu untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi
dengan cara melihat kinerja dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan melalui
informasi yang didapatkan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh
perusahaan.
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ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang pengaruh pengendalian intern kas terhadap efektivitas
pengelolaan kas pada PT X dimana dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengendalian
intern kas yang diterapkan oleh PT X sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern
sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pengelolaan kasnya sudah berjalan efektif
yang dilihat dari hasil penilaian responden melalui nilai rata-rata sebesar 4,77 dan
persentase sebesar 95,33%.
Hasil analisis korelasi yang diperoleh yaitu nilai koefisien korelasi sebesar 0,531 yang
menunjukkan hubungan korelasi ada pada tingkat sedang, nilai Sig 0,003 dimana nilai sig
< standar sig sebesar 0,05, dan nilai r square sebesar 0,282, yang berarti pengendalian
intern kas memiliki korelasi sebesar 28,20 % terhadap efektivitas pengelolaan
kas.Hasiluji t, diperoleh nilai thitung 3,315 > ttabel 2,048 dan nilai sig sebesar 0,003 <
standar sig 0,05. Ini berarti Ho ditolak, artinya terdapat korelasi yang signifikan antara
pengendalian intern kas dan efektivitas pengelolaan kas. Hasil nilai koefisien regresi
pengendalian intern kas sebesar 0,357 bertanda positif, mengartikan bahwa setiap
penambahan 1 kualitas pengendalian intern kas, mampu meningkatkan efektivitas
pengelolaan kas sebesar 35,70%.
Dengan demikian, dapat disimpulkan pengendalian intern kas pada PT X berpengaruh
secara signifikan karena memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan
kas.
Kata Kunci: Pengendalian Intern, Pengelolaan Kas, Manajemen Kas, Kas
I. PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, menuntut perusahaan-perusahaan di
Indonesia untuk meningkatkan kinerja manajemen perusahaannya.Semakin berkembangnya
perusahaan, maka pengendalian akansemakin luas dan kompleks, sehingga manajemen
memerlukan suatu alat bantu yang dapat membantu meningkatkan fungsi pengendalian yang
disebut pengendalian intern.
Salah satu aktiva yang berperan dalam organisasi perusahaan adalah kas.Pentingnya
pengendalian internal pada kas, karena kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid.Kas
memiliki karakteristik yang tidak dimiliki aktiva lancar lainnya, yaitu kas tidak mudah
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diidentifikasi pemiliknya, dapat diuangkan segera, mudah dibawa serta mudah untuk
ditransfer dalam kurun waktu yang relatif cepat, sehingga kas merupakan aktiva yang paling
mudah disalahgunakan.Dalam situasi ekonomi yang terus berubah perusahaan harus dapat
membuat strategi perencanaan pengelolaan kas yang tepat dan sehat.
Perumusan Masalah
1. Apakah pengendalian intern kas pada PT X sudah layak?
2. Apakah pengelolaan kas pada PT X sudah berjalan efektif?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern kas terhadap efektivitaspengelolaan kas pada PT
X?
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menilai kelayakan pengendalian intern kas pada PT X.
2. Untuk mengetahui dan menilai efektivitas pengelolaan kas pada PT X.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalianintern kas terhadap efektivitas pengelolaan kas
pada PT X
II. LANDASAN TEORI

Pengendalian Intern
Dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP tahun 2011), pengendalian
intern adalah suatu proses – yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel
lain entitas – yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga
golongan tujuan berikut ini: (a) Keandalan Pelaporan Keuangan, (b) Efektivitas dan efisiensi
operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Struktur Pengendalian Intern
Pengendalian terdiri dari 5 komponen yang saling terkait sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi, memengaruhinya
kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar
untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
Lingkungan pengendalian mencakup berikut ini :
a. Integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
e. Struktur organisasi
f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penaksiran Risiko, adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan
untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko
harus dikelola.Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :
a. Perubahan dalam lingkungan operasi
b. Personel baru
c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
d. Teknologi baru
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e. Lini produk, produk atau aktivitas baru
f. Restrukturisasi korporasi
g. Operasi luar negeri
h. Standar akuntansi baru.
3. Aktivitas Pengendalian, adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa
arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa
tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan
entitas.Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai
tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian dapat digolongkan sebagai
kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini :
a. Review terhadap kinerja
b. Pengolahan informasi
c. Pengendalian fisik
d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan Komunikasi, adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran
informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan
tanggungjawab mereka.Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan,
yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk
mencatat, mengolah meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun
kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang dan ekuitas yang
bersangkutan.Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap
kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan
aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.Komunikasi mencakup
penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan
dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.Pentingnya pengetahuan yang
memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan adalah untuk
memahami:
a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan
b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai
c. Catatan akuntansi, informasi pendukung dan akun tertentu dalam laporan keuangan
yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan
dimasukkan ke dalam laporan keuangan.
5. Pemantauan, adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern
sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian
tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan
yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai
kombinasi dari keduanya.
Prinsip-prinsip Pengendalian Intern
1. Penetapan tanggungjawab.
2. Pemisahan Tugas.
3. Dokumentasi.
4. Pengendalian fisik, mekanik dan elektronik.
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5. Pengecekan independen atau verifikasi internal.
Tujuan Pengendalian Intern
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi
2. Tercapainya reliabilitas pelaporan keuangan
3. Tercapainya kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.
Dalam buku SPAP (2011:319.3-4), tujuan pengendalian intern terbagi menjadi :
a. Tujuan Pelaporan Keuangan
Umumnya pengendalian yang relevan adalah yang berkaitan dengan tujuan entitas dalam
membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan
standar akuntansi keuangan di Indonesia atau basis akuntansi komperehensif selain standar
akuntansi keuangan di Indonesia.
b. Tujuan operasi dan kepatuhan
Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan, berkaitan dengan data
yang dievaluasi dan digunakan dalam pemeriksaan.Sebagai contoh, pengendalian yang
berkaitan dengan data non keuangan seperti statistik atau yang berkaitan dengan
pendeteksian ketidakpatuhan dengan hukum dan peraturan yang kemungkinan mempunyai
dampak material terhadap laporan keuangan, seperti pengendalian atas kepatuhan terhadap
undang-undang dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menentukan utang pajak
penghasilan.
c. Penjagaan Aset
Pengendalian terhadap penjagaan aset dari pemerolehan, penggunaan atau penjualan,
penghentian pemakaian yang tidak diotorisasi mungkin mencakup pengendalian yang
berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan dan operasi.Pengendalian penjagaan
umumnya terbatas pada yang relevan dengan keandalan pelaporan keuangan.
Kas

Kas merupakan elemen aktiva lancar yang paling likuid dan paling mudah
diselewengkan karena kas tidak mempunyai bukti kepemilikan dan sangat mudah untuk
dipindahtangankan.Oleh karena itu, pengendalian internal yang baik menjadi sangat penting
karena kas menjadi objek penggelapan dan manipulasi.
Fungsi Kas
Kas juga menjadi begitu penting, karena baik perorangan, perusahaan bahkan
pemerintah harus mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, yaitu mereka harus
memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh
tempo agar aktivitas operasional perusahaan yang bersangkutan dapat terus berlangsung.
Pengelolaan Kas
Untuk mencapai tujuan dari pengelolaan kas, pengelolaan harus didukung oleh faktorfaktor berikut ini :
1. Adanya anggaran kas yang direncanakan dengan baik, yaitu mengestimasi penerimaan dan
pengeluaran kas untuk periode yang akan datang.
2. Adanya pengelolaan atas penerimaan dan pengeluaran kas.
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3. Investasi yang terarah atas dana yang berlebihan.
4. Menjalin hubungan baik dengan bank.
5. Adanya pengendalian intern kas atas penerimaan dan pengeluaran kas.
Prinsip Pengendalian Intern Kas
Untuk menjaga kas dari kecurangan yang dilakukan oleh karyawan diperlukan
pengendalian internal yang baik. Prinsip-prinsip pengendalian internal terhadap kas yang ideal
menurut Achmad Tjahjono (2009:4-6), meliputi:
1. Penetapan tanggung jawab secara tegas/jelas
2. Penyelenggaraan pencatatan yang memadai
3. Pemisahan fungsi penyimpanan, fungsi operasional, fungsi pencatatan dan fungsi otorisasi.
4. Pengasuransian kekayaan perusahaan
5. Pemakaian peralatan mekanis (jika diperlukan)
6. Pemeriksaan secara independen
Hubungan antara Pengendalian Intern Kas dengan Efektivitas Pengelolaan Kas
Sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik akan dapat mendorong
ditetapkannya kebijakan manajemen. Dari salah satu keuntungan yang diperoleh dari suatu
sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik yaitu dapat melindungi aktiva
perusahaan dari pemborosan, kecurangan dan pencurian, dalam hal ini aktiva tersebut adalah
aktiva berupa kas.
Efektivitas pengelolaan kas dapat dinilai jika ketentuan-ketentuan, standar-standar dan
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan sepenuhnya oleh setiap personil
yang ada dalam perusahaan tersebut.
Dengan demikian semakin memadainya pengendalian intern yang ada dalam perusahaan dan
semakin dipatuhinya pengendalian intern tersebut oleh seluruh personil perusahaan, maka
semakin efektif pengelolaan kas yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.
Kerangka Pemikiran
Kelayakan
Pengendalian Intern
Kas (X)

Efektivitas
Pengelolaan Kas (Y)

Hipotesis
Ho

:

Ha

:

Tidak terdapat pengaruh antara pengendalian intern kas terhadap efektivitas
pengelolaan kas
Terdapat pengaruh antara pengendalian intern kas terhadap efektivitas pengelolaan
kas.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

Sumber Data
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan
penelitiannya dengan menggunakan studi kasus.Data yang dikumpulkan berupa data primer
dan data sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari perusahaan
yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dengan mempelajari
dan menelaah serta mengumpulkan buku-buku referensi mengenai teori yang berhubungan
dengan pengendalian intern kas dalam menunjang efektivitas pengelolaan kas.
Horizon Waktu
Penelitian ini dilakukan secara bertahap karena penulis meneliti langsung perusahaan yang
menjadi objek penelitian sejak bulan April tahun 2015 sampai dengan selesai.
Unit Analisis Data
Penelitian dilakukan di PT X yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang
penyediaan jasa informasi teknologi yang berlokasi di Jakarta Pusat.
Metode pengumpulan dan Pemilihan Data
1. Studi Kepustakaan
Penelitian kepustakaan ini dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder dengan
membaca literatur yang ada dan catatan-catatan yang diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Penelitian lapangan, antara lain :
a. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan mengenai
variabel yang diteliti.
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab
secara lisan dengan pihak yang berkepentingan.
c. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung
objek yang diteliti.
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Tabel

Indikator Variabel

Pengendalian Intern kas A. Lingkungan Pengendalian
(X)
B. Perkiraan risiko yang akan timbul
C. Aktivitas Pengendalian
D. Informasi dan komunikasi
E. Pemantauan

Skala
pengukuran
Ordinal

Efektivitas Pengelolaan 1. Pelaksanaan prosedur penerimaan Ordinal
Kas (Y)
dan pengeluaran kas
2. Pengawasan atas penerimaan dan
pengeluaran kas
3. Pemeriksaan atas penerimaan dan
pengeluaran kas

Instrumen
Kuesioner

kuesioner

Metode Statistik Untuk Analisis Data
A. Deskripsi Data
Dalam pengolahan data hasil kuesioner, penulis menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu
daftar pertanyaan yang memungkinkan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu
dengan menggunakan pengukuran skala likert. Pilihan jawaban yang diberikan adalah :
1. Sangat Setuju (5),
2. Setuju (4),
3. Netral (3),
4. Tidak Setuju (4),
5. Sangat Tidak Setuju (1)
Perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut :
Jumlah jawaban xxx
X 100 %
Jumlah Total Jawaban
B. Analisis Statistik (Menggunakan aplikasi Software SPSS Versi 22)
1. Uji Validitas
Uji validitas adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan seberapa valid suatu
item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti.
Kriteria pengujian validitas :
Valid
jika Sig < 0,05
Tidak Valid
Jika Sig > 0,05
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas data menggunakan koefisien reliability Alpha Cronbachdengan kriteria
pengujian reliabilitas:
Reliabel
jika > 0,60
Tidak Reliabel
jika < 0,60
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3. Analisis Korelasi
Analisis korelasi, yakni untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas (X)
dan variabel terikat (Y). Harga r berada dalam jarak 0 sampai dengan 1 yang tertera pada
tabel dibawah ini.
Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
Sangat Lemah
0,20 – 0,399
Lemah
O,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat

4. Uji Hipotesis (uji t)
Uji statistik ini untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen.Uji t juga digunakan untuk menguji hipotesis
penelitian.Kriteria pengujian :
Ho diterima,
Ho ditolak,

jika t hitung < t tabel
jika t hitung > t tabel

5. Uji Regresi
Penggunaan analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel terikat (Y)
dapat diprediksikan melalui variabel bebas (X) secara individual, apakah naik dan
menurunnya variabel terikat dapat dilakukan melalui menaikkan atau menurunkan keadaan
variabel bebas.Analisis uji regresi dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS
versi 22.
IV. PEMBAHASAN
Deskripsi Data
Penelitian menggunakan pertanyaan kuesioner yang dikelompokkan dan dihitung seperti
dalam tabel berikut.
DistribusiKuesionerdanPengumpulanData
Uraian

Jumlah

Jumlahrespondenterpilih

30

Jumlahkuesioneryangdisebar

30

Jumlahkuesioneryangdikembalikan(terkumpul)

30

Pengisiantidaklengkap

0

Jumlahkuesioneryangdapatdiolah

30





Persentase

100%
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Analisis Statistik
1. Analisis kelayakan pengendalian Intern Kas, didapat hasil sebagai berikut
FrekuensiVariabelPengendalianInternKas
PengendalianInternKas
Item
Pertanyaan

Bobot/Skor

Jumlah
Responden

JumlahSkorX
RataͲrata
Frekuensi

0

30

144

4.8

0

30

141

4.7

0

0

30

141

4.7

3

0

0

30

126

4.2

0

0

30

120

4

9

3
2
1

0

0

30

99

3.3

24

6

0

0

0

30

144

4.8

8

9

21

0

0

0

30

129

4.3

9

24

6

0

0

0

30

144

4.8

10

27

3

0

0

0

30

147

4.9

11

21

9

0

0

0

30

141

4.7

12

18

12

0

0

0

30

138

4.6

13

24

6

0

0

0

30

144

4.8

14

15

12

3

0

0

30

132

4.4

15

18

12

0

0

0

30

138

4.6

16

24

6

0

0

0

30

144

4.8

17

18

12

0

0

0

30

138

4.6

18

9
18
9


3
0

0

0

30

141

4.7



21
32
1

0

0

Total

2,451

81.7













RataͲrata



4.54

SS

S

N

TS STS

5

4

3

2

1

1

24

6

0

0

2

21

9

0

0

3

21

9

0

4

9

18

5

3

24

6

0

7

Skor tertinggi =
Skor terendah =

18 x 5 x 30 responden
18x 1 x 30 Responden

=
=

2700
540

Maka diperoleh penilaian persentase sebagai berikut :
100 %
=
90,77 %
2451 x
2700
Dari tabel hasil perhitungan frekuensi diatas, didapat bahwa rata-rata untuk variabel
Pengendalian Intern Kas berada pada rata-rata 4,54 dan persentase sebesar 90,77 % yang
berada diarea sangat kuat. Hasil ini menunjukan pengendalian intern kas di PT X sudah sangat
baik.
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2. Analisis Efektivitas Pengelolaan Kas, didapat hasil sebagai berikut :
Frekuensi Variabel Efektivitas Pengelolaan Kas
Efektivitas Pengelolaan Kas
Item
Pertanyaan

Bobot / Skor

Jumlah
Responden

Jumlah Skor
X Frekuensi

Rata-rata

0

30

150

5

0

30

144

4.8

3

0

30

102

3.4

0

0

0

30

147

4.9

6

0

0

0

30

144

4.8

24

6

0

0

0

30

144

4.8

7

30

0

0

0

0

30

150

5

8

24

6

0

0

0

30

144

4.8

9

27

3

0

0

0

30

147

4.9

10

27

3

0

0

0

30

147

4.9

11

27

3

0

0

0

30

147

4.9

12

24

6

0

0

0

30

144

4.8

13

24

6

0

0

0

30

144

4.8

14

27

3

0

0

0

30

147

4.9

15

24

6

0

0

0

30

144

4.8

SS

S

N

TS

STS

5

4

3

2

1

1

30

0

0

0

2

24

6

0

3

6

3

0
1
8

4

27

3

5

24

6

Total

2,145

71.5

Rata-rata

Skor tertinggi =
Skor terendah =

15 x 5 x 30 responden
15 x 1 x 30 Responden

4.77

=
=

2250
450

Maka diperoleh penilaian persentase sebagai berikut :
100 %
=
95,33 %
2145 x
2250

Dari tabel hasil perhitungan frekuensi diatas, didapat bahwa rata-rata untuk variabel Y
(Efektivitas Pengelolaan Kas) berada pada nilai rata-rata 4,77 dan persentase sebesar 95,33 %
yang berada diarea sangat baik. Hasil ini menunjukan Pengelolaan kas di PT X sudah efektif.
3. Analisis Statistik Pengaruh Pengendalian Intern Kas terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas
Subje
k

TabulasiDataKuesionerPenelitian
PengendalianIntern
EfektivitasPengelolaan
Kas
Kas

1

85

73

2

84

73

3

72

73
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.

4

81

66

5

86

75

6

85

74

7

73

63

8

81

72

9

88

73

10

82

73

11

85

73

12

84

73

13

72

73

14

81

66

15

86

75

16

85

74

17

73

63

18

81

72

19

88

73

20

82

73

21

85

73

22

84

73

23

72

73

24

81

66

25

86

75

26

85

74

27

73

63

28

81

72

29

88

73

30

82

73

Uji Validitas
Dalam penelitian ini, diperoleh r tabel sebagai berikut :
Rumus r tabel:
n – 2 = 30 – 2 = 28
Hasil r tabel :
0,361
No
1
2
3
4
5
6

Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern Kas
Item Pertanyaan
r hitung
r tabel Keputusan
X1_2
0.594
0,361
Valid
X1_3
0.404
0,361
Valid
X1_5
0.658
0,361
Valid
X1_6
0.442
0,361
Valid
X1_7
0.894
0,361
Valid
X1_8
0.536
0,361
Valid

30-36

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN KAS (LINA ROSITA MOHAMMAD YAMIN)

X1_9
7
X1_10
8
X1_11
9
10 X1_12
11 X1_13
12 X1_14
13 X1_15
14 X1_16
15 X1_17
16 X1_18
Sumber : Hasil olah data SPSS

0.894
0.531
0.594
0.759
0.894
0.542
0.712
0.894
0.574
0.643

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
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Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel X, terdapat 16 item pertanyaan yang
dinyatakan valid dengan r hitung > r tabel, yaitu r hitung
Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Pengelolaan

>0,361.

No Item Pertanyaan
1 Y1_4
2 Y1_5
3 Y1_6
4 Y1_8
5 Y1_9
6 Y1_1
7 Y1_1
8 Y1_1
9 Y1_1
10 Y1_1
11 Y1_1

r hitung
0.43
0.95
0.95
0.95
0.74
0.74
0.74
0.95
0.95
0.74
0.95

r tabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Keputusan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Y, terdapat 11 item pertanyaan yang
dinyatakan valid dengan r hitung > r tabel, yaitu r hitung > 0,361
3.2

Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel.Uji
reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen.
Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data yang
dapat dipercaya juga. Suatu variabel dikatakan reliabel bila memberikan nilai alpha
cronbach>0,60
Hasil uji reliabilitas:
Variabel X
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.932

N of Items
16

Variabel Y

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.971
11
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Variabel
Pengendalian Intern Kas
Efektivitas Pengelolaan Kas

Cronbach Alpha
0,932
0,971
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Keterangan
Reliabel, > 0,60
Reliabel, > 0,60

Dari perhitungan uji reliabilitas untuk 33 (Tiga Puluh Tiga) pertanyaan penelitian
diatas, ternyata diperoleh nilai alpha sebesar 0,932 untuk variabel X (Pengendalian
Intern Kas) dan 0,971 untuk variabel Y (Efektivitas Pengelolaan Kas), dengan
demikian kedua nilai tersebut berada > 0,60 sehingga pertanyaanpada penelitian ini
adalah reliabel. Jawaban responden adalah konsisten sehingga dapat dijadikan sebagai
alat ukur untuk mengukur variabel penelitian.
3.3

Analisis Korelasi
Untuk menguji hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan analisis koefisien korelasi
( r ) dengan rumus product momen, yaitu sebuah teknik analisis data untuk mengetahui
tingkat hubungan antara variabel Pengendalian Intern Kas dan variabel Efektivitas
Pengelolaan Kas dengan menggunakan data yang valid saja.
Hasil Uji Korelasi dengan SPSS
Pengendalian Intern Kas

Efektivitas Pengelolaan Kas

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Pengendalian
Intern Kas
1

Efektivitas
Pengelolaan Kas
.531**
.003

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

30
.531**

N

30

30
1

.003
30

Dari hasil uji korelasi dengan menggunakan SPSS diatas, diperoleh nilai r (koefisien korelasi/r
hitung) sebesar 0,531 dan sig 0,003<Sig 0,05 yang artinya memiliki hubungan yang signifikan.
Hal ini dikarenakan standar Sig 0,05 berarti tingkat kesalahan adalah 5% dan tingkat
kepercayaan adalah 95 %. Jika Sig < 0,05 maka berarti tingkat kesalahan lebih kecil dari 5%
sehingga dikatakan memiliki hubungan yang signifikan.
Untuk meyakinkan hasil diatas, nilai r hitung dikonsultasikan ke tabel interprestasi korelasi
untuk diperoleh kesimpulan mengenai hubungan antara variabel Pengendalian Intern Kas dan
Efektivitas Pengelolaan Kas.
Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
O,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Tingkat Hubungan
Sangat Lemah
Lemah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
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Dari tabel pedoman interprestasi diatas, ternyata r hitung sebesar 0,531 termasuk ke dalam
hubungan dengan kategori korelasi sedang.Jadi dapat disimpulkan, variabel Pengendalian
Intern kas dan Efektivitas Pengelolaan Kas terdapat hubungan dan berpengaruh secara
signifikan.Hubungan yang signifikan artinya adalah hubungan yang positif dan searah. Jika
variabel Pengendalian Intern Kas mengalami peningkatan, maka akan diikuti dengan
peningkatan variabel Efektivitas Pengelolaan Kas.Begitu juga sebaliknya.
Selanjutnya, adalah uji koefisien determinasi untuk mengetahui persentase hubungan antara
variabel Pengendalian Intern kas dan Efektivitas Pengelolaan Kasyang dapat dilihat melalui
tabel hasil output SPSS dibawah ini.
Tabel Uji r
Model
1

R

R Square

Std. Error of the
Adjusted R Square Estimate

.531a

.282

.256

3.040

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern Kas

Dari hasil uji koefisien determinasi diatas (yaitu pada kolom R Square), diperoleh nilai r2
sebesar 0,282. Dengan demikian, variabel Pengendalian Intern Kas memiliki korelasi sebesar
28,20 % terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Kas, sedangkan sisanya yaitu 71,80 %
adalah kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian,
hasil ini ekuivalen dengan hasil uji korelasi diatas, yaitu terdapat hubungan antara variabel
Pengendalian Intern Kas dengan Efektivitas Pengelolaan Kas yang berpengaruh secara
signifikan searah positif.
3.4

Uji Hipotesis (Uji t)

Diketahui:
R = 0,531
N = 30
Hipotesis :
Ho : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Pengendalian Intern Kas dan
variabel Efektivitas Pengelolaan Kas
H1 : Terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Pengendalian Intern Kas dan variabel
Efektivitas Pengelolaan Kas
Kriteria Pengujian :
Ho diterima jika t hitung < t tabel
Ho ditolak jika t hitung > t tabel
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Coefficientsa Uji t

Model
1 (Constant)
Pengendalian Intern Kas

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
27.373

7.842

.357

.108

Standardized
Coefficients
Beta
.531

t

Sig.

3.491

.002

3.315

.003

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Kas

Dari hasil output perhitungan SPSS diatas, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,315 dan Sig
0,003. Dalam SPSS, jika Sig < 0,05 maka berada dalam daerah penolakan Ho. Hal ini berarti
antara variabel Pengendalian Intern Kas dan variabel Efektivitas Pengelolaan Kas benar
terdapat hubungan yang signifikan.
Untuk memperkuat hasil uji diatas, nilai t hitung dikonsultasikan pada nilai t tabel dengan
nilai a = 0,05 (tingkat kepercayaan 95%) dan n-2, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2,048.
Dengan demikian t hitung > t tabel (3,315 > 2,048). Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya
terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Pengendalian Intern Kas dan variabel
Efektivitas Pengelolaan Kas
3.5. Uji Regresi
Dari tabel 4.11, dapat dilihat koefisien regresi X sebesar 0,357, dapat dibaca bahwa setiap
penambahan (tanda + / positif) 1 satuan kualitas pengendalian intern kas akan meningkatkan
efektivitas pengelolaan kas sebesar 0,357 (atau 35,70%). Hal ini ekuivalen dengan hasil uji-uji
sebelumnya bahwa antara variabel pengendalian intern kas dan efektivitas pengelolaan kas
terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan.Dapat dikatakan pengendalian intern cukup
efektif karena mampu memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan kas.
V.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya
maka penulis menyimpulkansebagai berikut :
1. Pengendalian intern kas yang ada di PT X sudah layak, hal ini tercermin dalam
pelaksanaan pengendalian intern kas sebagai berikut :
a. Terdapat struktur organisasi yang didalamnya terdapat pembagian tugas yang
mencerminkan tanggung jawab masing-masing bagian dan sub bagian yang ada dalam
PT X, sehingga mendorong karyawan untuk mematuhi setiap peraturan yang ada.
b. Adanya seleksi terhadap calon karyawan baru untuk mendapatkan karyawan yang
berkualitas dan penggunaan sistem komputerisasi dalam mendukung kinerja
operasional bagian keuangan dan akuntansi.
c. Terdapat pemisahan fungsi otorisasi, fungsi pengawasan, fungsi pencatatan, fungsi
keuangan dan fungsi penyimpanan kas serta adanya pelaksanaan peninjauan ulang
(review) pada PT X untuk menilai pelaksanaan prosedur, khususnya prosedur yang
berhubungan dengan kas.
d. Adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk setiap transaksi pengeluaran kas.
Pelaksanaan pencatatan dan penjurnalan oleh bagian akuntansi dilakukan berdasarkan
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dokumen yang telah disetujui dan diotorisasi disertai bukti-bukti pendukung yang sah
dan lengkap.
e. Pelaksanaan pemantauan (monitoring) terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran
kas oleh pejabat yang terkait.
f. Adanya tempat penyimpanan khusus, brankas yang dilengkapi dengan kunci untuk
menyimpan uang dan lemari arsip untuk menyimpan dokumen-dokumen penting
perusahaan, yang tidak bisa dibuka oleh sembarang orang.
2. Pengelolaan kas pada PT X telah berjalan efektif.Hal ini dilihat dari :
a. Terdapat pemisahan fungsi antara bagian penyimpanan kas, bagian yang mencatat,
bagian yang memeriksa dan bagian yang mengotorisasi, sehingga dapat meminimalkan
kecurangan atau penyalahgunaan kas yang ada di PT X.
b. Seluruh pendapatan yang diterima dalam satu hari, langsung disetorkan ke bank dan
saldonya selalu diperiksa oleh bagian keuangan dan manajer keuangan.
c. Setiap transaksi dilakukan dengan menggunakan software accounting yang otomatis
mencantumkan tanggal dan diotorisasi oleh bagian keuangan.
d. Bagian keuangan selalu memeriksa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas,
termasuk yang ada pada kasir, sehingga penggelapan dengan caralapping dapat
dihindari.
Hal ini diperkuat juga dengan nilai rata-rata dari hasil jawaban kuesioner efektivitas
pengelolaan kas sebesar 95,33 %.
3. Pengendalian intern kas berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan
kas. Hal ini dilihat berdasarkan hasil uji t yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 3,315
dimana nilai ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,048 (3,315 > 2,048) yang artinya
benar terdapat hubungan antara pengendalian intern kas dan efektivitas pengelolaan
kas,serta nilai signifikansi sebesar 0,003 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai sig 0,05
(0,003 < 0,05) yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil tersebut
disimpulkan bahwa benar terdapat hubungan, dimana pengendalian intern kas berpengaruh
secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan kas.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, secara umum pengendalian intern kas dan efektifitas pengelolaan
kas yang dilaksanakan oleh PT X memang telah layak dan efektif.Namun perlu ditingkatkan
lagi pengendalian intern kas di PT X dengan menganalisis instrumen indikator yang hasilnya
tidak valid.Mengacu pada hasil korelasi positif dan searah, diharapkan dengan meningkatnya
penerapan pengendalian intern kas dapat memaksimalkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan
kas di PT X.
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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN MEKANIK DAN
FASILITAS BENGKEL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA
BENGKEL RESMI HONDA AHASS CIBINONG BOGOR
Michael Wiratmoko
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas
bengkel terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan analisis regresi linier berganda diketahui
persamaan: Y= 5,379+0,328 X1+0,437 X2. Sedangkan koefisien korelasi antara kualitas
pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,549 dan
0,632 maka kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel memiliki pengaruh yang
sedang. Selain itu koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R square sebesar 0,459 yang
artinya variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 45,9 %
sedangkan sisanya sebesar 54,1 % dijelaskan oleh variabel lain misalkan harga, keandalan
mekanik dan daya tanggap. Dari Uji t diperoleh hasil bahwa secara parsial X1 terhadap Y
sebesar thitung2.914 >ttabel sebesar 2,003, X2 terhadap Y sebesar thitung4.384>ttabel sebesar 2,003
berpengaruh secara signifikan. Dari hasil uji F bahwa secara simultan pengaruh kualitas
pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
Bengkel Resmi Honda Ahass Cibinong Bogor dimana nilai Fhitung sebesar 26,069 >
Ftabelsebesar 4,01 dengan tingkat signifikan 0,000<0,05.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan Mekanik, Fasilitas Bengkel dan Kepuasan Pelanggan.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Layanan sarana transportasi bagi masyarakat telah menjadi suatu kebutuhan yang
utama.Kebutuhan yang dimaksud adalah bagaimana sebuah alat transportasi dapat membantu
setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat. Semakin banyaknya usaha akan menimbulkan
persaingan yang dapat memacu kreativitas dan inovasi bagi para pengusaha agar lebih bisa
meningkatkan kualitas produk yang dikelolanya.
Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat saat ini sangat membutuhkan trasportasi baik darat,
laut maupun udara yang dapat cepat melayani kebutuhan pelanggan pula.Untuk kebutuhan
transportasi darat, kebutuhan kendaraan bermotor sangat dibutuhkan. Saat ini, kendaraan
bermotor yang sangat diminati adalah motor. Motor sebagai alat transportasi mempunyai
peran yang sangat penting dalam masyarakat baik perseorangan maupun perusahaan. Hal ini
dikarenakan motor mempunyai nilai yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemudahan
distribusi barang, terutama dalam mendukung kelancaran transaksi yang berhubungan dengan
perdagangan dan bisnis lainnya.
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Dalam hal ini tentunya banyak sekali kendala-kendala yang sering terjadi. Kepadatan aktivitas
di jalan menuntut kenyamanan dalam berkendara. Untuk itu kendaraan yang dipakai harus
selalu dalam keadaan baik. Agar kendaraan selalu dalam keadaan baik maka diperlukan
perawatan dan service berkala. Maka sangat dibutuhkannya jasa bengkel motor. Bengkel
motor adalah usaha yang didirikan dengan tujuan menerima jasa perawatan dan perbaikan
kendaraan roda dua atau umumnya disebut motor (Effendi, 2009). Jasa sendiri dapat diartikan
sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yangdilakukan dengan berinteraksi dengan orang ataud
engan mesin fisik agar dapat menghasilkan kepuasan pelanggan (J.Lehtinen yang dikutip K.
Rama Mohana Rao (2011). Jasa layanan pada bengkel motor antara lain : Service, ganti oli,
modifikasi mesin, setting untuk motor balap baik motor bebek maupun motor matic dan
aksesoris motor.
Kunci sukses agar pelanggan memilih jasa layanan bengkel adalahdengan memberikan
kepuasan kepada pelanggan. Salah satu hal tersebut yang dapat memberikan kepuasan pada
pelanggan dengan menunjukan kualitas pelayanan dari setiap mekanik dengan memberikan
layanan dan dukungan yang optimal itu dapat diberikan kepada pelanggan melalui pemberian
layanan yang cepat sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama di bengkel, keramahan
karyawan dalam melayani pelanggan dan pemberian saran-saran perawatan mesin kepada
pelanggan. Pelanggan yang puas akan loyal dan menceritakan kebaikan bengkel kepada orang
lain, sehingga dapat menambah jumlah pelanggan bengkel.
Selain kualitas pelayanan mekanik, fasilitas juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Untuk
memenuhi permintaan dari pelanggan sehingga pelanggan merasa puas, betah dan dapat
memenuhi kebutuhan selama proses servis kendaraannya, maka di dalam bengkel tersebut
juga terdapat fasilitas-fasilitas penunjang yang nantinya konsumen dapat menikmati secara
langsung sehingga tidak merasa jenuh saat menunggu. Adapun fasilitas-fasilitas penunjang
seperti peralatan atau alat-alat bengkel yang sudah memenuhi standart dan lengkap,ruang
tunggu yang juga merupakan bagian dari fasilitas Bengkel AHASS seperti : 1. Tempat duduk
2. Televisi 3. Koran 4. Toilet dan bahkan fasilitas pembayaran dengan menggunakan auto
debet. Fasilitas yang memadai dan mencukupi yang diberikan oleh pihak Bengkel Ahass
diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan.
Dari kedua fakor tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pada pelangan. Kepuasan
pelanggan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan.
Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau
produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen Lovelock dan Wirtz (2011:74). Kunci untuk
menghasikan kesetian pelanggan adalah memberikan nilai pelanggan yang tinggi. Kepuasan
pelanggan selalu berubah dari waktu ke waktu. Harapan pelanggan terhadap sebuah produk
atau jasa tidak akan pernah sama, bisa naik atau bahkan bisa turun. Pelanggan yang pernah
merasakan layanan atau produk yang berkualitas prima pasti akan mengidamkan kualitas yang
sama (bahkan lebih tinggi) ketika menggunakan produk atau jasa sejenis. Sadar akan fakta
tersebut, dunia bisnis berkompetisi membuat pelanggannya lebih puas dan tak berpaling ke
produk lain. Sistem pelayanan pelanggan yang mengarah ke kepuasan pelanggan diterapkan.
Bahkan, banyak perusahaan yang menciptakan divisi khusus untuk menangani kepuasan
pelanggan.
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AHASS merupakan singkatan dari Astra Honda Authorized Service Station yang berarti
bengkel resmi motor honda. Banyaknya pesaing tidak menghalangiBengkel Resmi Honda
Ahass Cibinong Bogor untuk tetap bertahan dan mampu berkembang pesat sampai sekarang
ini. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan merupakan visi dari Bengkel
Resmi Honda Ahass Cibinong Bogor untuk tetap eksis di dunia perbengkelan. Berikut adalah
tabel yang menunjukan jumlah pelanggan Bengkel Resmi Honda Ahass selama bulan Januari
sampai April 2017.
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan Bengkel Resmi Honda
Ahass Cibinong Bogor setiap bulannya mengalami peningkatan. Namun hal tersebut tidak
menjamin bahwa pelanggan akan selalu puas pada Bengkel Resmi Honda Ahass Cibinong
Bogor.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai
berikut :
1. Apakah kualitas pelayanan mekanik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada
Bengkel Resmi Honda Ahass Cibinong Bogor secara parsial?
2. Apakah fasilitas bengkel berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Bengkel
Resmi Honda Ahass Cibinong Bogor secara parsial?
3. Apakah kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan pada Bengkel Resmi Honda Ahass Cibinong Bogor secara
simultan?
LANDASAN TEORI

Pengertian Kualitas Pelayanan
Pelanggan pada umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang dia konsumsi
dapat diterima atau dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau memuaskan. Dengan
perkataan lain para pelanggan menginginkan mutu pelayanan yang diberikan adalah baik dan
memuaskan. Perusahaan harus memperhatikan mutu dari jasadan pelayanan yang diberikan
oleh perusahaannya. Dalam hal ini perusahaan tentunya berupaya untuk memberikan jasa atau
pelayananyang baik kepada pelangganya. Hal ini merupakan upaya perusahaan untuk dapat
tampil bedanya perusahaan tersebut dengan para pesaingnya.
Menurut Tjiptono (2005:110): “kualitas jasa atau kualitas pelayanan yang mendefinisikan
sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses
dan lingkunagn yang memenuhi atau melebihi harapan “.
Mengenai pengukuran kualitas, Tjiptono (2005 : 223) telah mengembangkan suatu alat ukur
kualitas layanan yang disebut SERVQUAL (Service Quality). SERVQUAL ini merupakan skala
multi item yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur
persepsi pelanggan atas kualitas layanan meliputi 5 dimensi, yaitu: Reliability (kehandalan),
yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan
memuaskan. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan para karyawan untuk
membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Assurance (jaminan /
keyakinan), yaitu kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para
staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Empathy (empati), yaitu kemudahan dalam
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melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan
pelanggan. Tangibles (bukti langsung), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan
prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari
pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang,
dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta
penampilan pegawainya.
Pengertian Mekanik
Mekanika (Bahasa Latin mechanicus, dari Bahasa Yunani mechanikos, "seseorang yang ahli
di bidang mesin") adalah jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin,
alat atau benda yang seperti mesin.mekanika merupakan bagian yang sangat penting dalam
ilmu fisika terutama untuk ahli saints dan ahli teknik.
Mekanika (Mechanics) juga berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda
serta efek gaya dalam gerakan itu.
Cabang ilmu Mekanika terbagi dua ; Mekanika Statik dan Mekanika Dinamik , sedang
Mekanika Dinamik dapat dibagi dua pula , yaitu Kinematik dan Kinetik.
Pengertian Fasilitas
Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-perlengkapan fisik untuk memberikan
kemudahan kepada para pelanggan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya atau kegiatankegiatannya, sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Segala fasilitas yang ada yaitu
kondisi fasilitas, kelengkapan, desain interior dan eksterior serta kebersihan fasilitas harus
diperhatikan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan atau didapat konsumen
secara langsung. Pelanggan memang harus dipuaskan, sebab kalau tidak puas akan
meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pesaing. Hal ini akan menyebabkan
penurunan penjualan dan pada gilirannya akan menurunkan laba. Menurut (Haryanto,
2013:752) Fasilitas adalah segala sesuatu yang memudahkan pelanggan dalam menggunakan
jasa perusahaan tersebut.Sedangkan menurut Suryo Subroto di dalam Arianto Sam (2012)
Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu
usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang.
Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap desain fasilitas jasa adalah sebagai
berikut (Haryanto,2013:752) : Sifat dan tujuan organisasi Sifat suatu jasa seringkali
menentukan berbagai persyaratan desainnya. Sebagai contoh desain rumah sakit perlu
mempertimbangkan ventilasi yang memadai, ruang peralatan medis yang representative, ruang
tunggu pasien yang nyaman, kamar pasien yang bersih. Desain fasilitas yang baik dapat
memberikan beberapa manfaat, diantaranya perusahaan mudah dikenali dan didesain interior
bisa menjadi ciri khas atau petunjuk mengenai sifat jasa didalamnya.
Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat Setiap perusahaan jasa
membutuhkan lokasi fisik untuk mendirikan fasilitas jasanya. Dalam menentukan lokasi fisik
diperlukan beberapa faktor yaitu kemampuan finansial, peraturan pemerintah berkaitan
dengan kepemilikan tanah dan pembebasan tanah, dan lain-lain.
Fleksibelitas Fleksibelitas desain sangat dibutuhkan apabila volume permintaan sering
berfluktuasi dan jika spesifikasi jasa cepat berkembang, sehingga resiko keuangan relatif
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besar. Kedua kondisi ini menyebabkan fasilitas jasa harus dapat disesuaikan dengan
kemungkinan perkembangan dimasa datang.
Faktor Estetis Fasilitas jasa yang tertata rapi, menarik akan dapat meningkatkan sikap positif
pelanggan terhadap suatu jasa, selain itu aspek karyawan terhadap pekerjaan dan motivasi
kerjanya juga meningkat. Aspek – aspek yang perlu ditata meliputi berbagai aspek. Misalnya
tinggi langit-langit bangunan, lokasi jendela dan pintu, bentuk pintu beraneka ragam dan
dekorasi interior.
Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Masyarakat (terutama masalah sosial dan lingkungan
hidup) dan lingkungan disekitar fasilitas jasa memainkan peranan penting dan berpengaruh
besar terhadap perusahaan. Apabila perusahaan tidak mempertimbangkan faktor ini, maka
kelangsungan hidup perusahaan bisa terancam.
Biaya Konstruksi dan Operasi Kedua jenis biaya ini dipengaruhi desain fasilitas. Biaya
konstruksi dipengaruhi oleh jumlah dan jenis bangunan yang digunakan. Biaya operasi
dipengaruhi oleh kebutuhan energi ruangan, yang berkaitan dengan perubahan suhu
Masalah yang berkaitan dengan pembelajaran praktik cukup banyak, sehingga
merupakan suatu bidang kegiatan tersendiri. salah satunya yaitu terkait sarana dan prasarana
yang mendukung pembelajaran praktik. Praktik kejuruan membutuhkan fasilitas bengkel yang
sesuai dengan pengajaran kejuruan yang diajarkan. Tanpa tersedianya fasilitas bengkel yang
memadai maka pembelajaran praktik tidak mungkin mencapai tujuan instruksional.
Kepuasan Pelanggan
Menurut Philip Kotler (2002 : 42) “Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu
produk dan harapan-harapannya”. Sedangkan menurut Zulian Yamit (2005 : 78) “Kepuasan
pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang
dirasakan dengan harapannya”. Dalam konsep kepuasan pelanggan, terdapat dua elemen yang
mempengaruhi yaitu harapan dan kinerja. Kinerja adalah persepsi konsumen terhadap apa
yang ia terima setelah mengkonsumsi produk. Harapan adalah pikiran konsumen tentang apa
yang akan diterimanya apabila ia mengkonsumsi produk.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat
perasaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang
dirasakan dengan harapannya.
Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan oleh Irawan (2003:21), terdapat lima penentu
kepuasan pelanggan, yaitu : Kualitas Produk, Harga, Kualitas Pelayanan, Faktor Emosional,
Biaya dan Kemudahan
Peran penentu kepuasan pelanggan tentunya tidak sama antara penentu yang satu dengan
penentu yang lain, masing – masing penentu memiliki bobotnya masing – masing sesuai
dengan industri perusahaan dan kebutuhan dari para pelanggan yang dimilikinya.
Untuk mengukur kepuasan pelanggan Philip Kotler (2000 : 365) mengemukakan berbagai cara
yaitu : Sistem saran dan keluhan, Survei kepuasan pelanggan, metode analisis hilangnya
konsumen
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Kerangka Pemikiran
Penelitian ini difokuskan pada pengaruh kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel
terhadap kepuasan pelanggan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan
pelanggan (Y), sedangkan variabel bebas atau independennya adalah kualitas pelayanan (X1)
dan harga (X2).
Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka pengembangan kerangka pikir dapat dilihat
seperti gambar dibawah ini:
Gambar 1
Kerangka pemikiran
Kualitas Pelayanan
Mekanik

H1

(X1)
Kepuasan Pelanggan
(Y)
Fasilitas Bengkel

H2

(X2)

H3

Hipotesis
Mengacu pada kerangka pemikiran di atas, maka disusunlah hipotesis untuk diuji. Hipotesis
tersebut disusun dengan bentuk hipotesis kerja yaitu terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan
harga terhadap kepuasan pelanggan bengkel resmi Honda Ahass Cibinong Bogor.
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut :
H01 : Kualitas pelayanan mekanik tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan bengkel resmi honda ahass Cibinong Bogor
Ha1 : Kualitas pelayanan mekanik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan bengkel resmi honda ahass Cibinong Bogor
H02 : Fasilitas bengkel tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan bengkel resmi honda ahass Cibinong Bogor
Ha2 : Fasilitas bengkel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
bengkel resmi honda ahass Cibinong Bogor
H03 : Kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan bengkel resmi honda ahass
Cibinong Bogor
Ha3 : Kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel berpengaruh
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signifikan terhadap kepuasan pelanggan bengkel resmi honda ahass
Cibinong Bogor
METODE PENELITIAN

Sumber Data
Dalam sebuah penelitian, data memegang peranan penting yaitu sebagai alat pembuktian,
hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi data primer dan sekunder.
Unit Analisis Data
Unit analisis pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang
situasi sosial yang diteliti objek penelitian.
Unit analisis dalam penelitian ini meliputi tiga komponen, menurut Spradley (dalam
Sugiyono, 2007 : 68) yaitu : (1) place, tempat dimana interaksi dalam penelitian berlangsung;
(2) actor, pelaku atau orang yang sesuai dengan objek penelitian tersebut; (3) activity,
kegiatan yang dilakukan actor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.
Unit analisis akan membantu untuk melakukan wawancara sebagai bahan dalam membuat
penelitian. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah salah satu bengkel service motor dari
Ahass di Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo, Cibinong Bogordan pelanggan sebagai informan
yang akan memberi informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas pengumpulan
data dan dilakukan secara individual.
Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk
mengumpulkan data (Kriyantono, 2006 : 91). Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode angket. Metode angket merupakan teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar
responden tersebut memberikan jawabannya (Suliyanto, 2006 : 140). Dengan metode angket
ini responden diwawancarai melalui kuesioner. Setiap jawaban diselaraskan dengan dasar
teori yang melandasi parameter penelitian. Dalam penelitian ini kuesioner menggunakan Skala
Likert, dimanapengukuran variabel dilakukan dengan Skala Likert.
Hasil dari pengumpulan dan pengukuran data tersebut akan diolah dengan program Statistical
Product and Service Solution (SPSS) versi 20.
Sampel
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling, yaitu
metode sampling yang tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur
atau populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009 : 73). Sedangkan jenis non
probability sampling yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu teknik sampling
berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai
sumber data. Dalam penelitian ini yang dipilih sebagai responden adalah pelanggan yang
datang di bengkel resmi Honda Ahass Cibinong bogor.
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Variabel dan Pengukuran
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) yaitu
kualitas pelayanan mekanik (X1) dan fasilitas bengkel (X2) dan variabel dependen yaitu
kepuasan pelanggan (Y).
Kualitas pelayanan (X1). Kualitas jasa atau kualitas pelayanan di definisikan sebagai kondisi
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan
yang memenuhi atau melebihi harapan. (Tjiptono 2005 : 110)
Indikator kualitas pelayanan meliputi Karyawan cepat dan tepat dalam menyelesaikan
pekerjaan, Karyawan tanggap terhadap keluhan konsumen , Karyawan mampu mengetahui
kerusakan dengan cepat, Karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada
konsumen, Karyawan selalu melakukan pekerjaan berdasarkan standar operasional
perusahaan.
Fasilitas (X2). Fasilitas adalah segala sesuatu yang memudahkan pelanggan dalam
mengunakan jasa perusahaan tersebut (Haryanto, 2013:752). Indikator untuk mengukur
fasilitas meliputi Fasilitas yang dimiliki perusahaan sangat lengkap dan memadai, Kebersihan
fasilitas selalu terjaga dengan baik, Kondisi fasilitas selalu terjaga dan selalu dilakukan
perawatan dan pengecekan, Desain interior dan eksterior yang dimiliki perusahaan sangat
nyaman dan menarik, Perusahaan selalu melakukan pembaharuan fasilitas dengan adanya
perkembangan teknologi.
Kepuasan Pelanggan (Y). Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang
yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan
harapan-harapannya (Kotler, 2002 : 42).
Indikator untuk kepuasan pelanggan meliputi Karyawan bersedia memberikan saran-saran
terhadap pelanggan ketika mengalami kendala, Kesopanan karyawan dalam memperlakukan
pelanggan. Karyawan selalu mengucapkan terima kasih diakhir pelayanan, Kehandalan
peralatan yang dimiliki oleh perusahaan, Kebersihan perusahaan selalu terjaga dengan baik.
Metode Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik
dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisa data yang dilakukan terbatas
pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini
sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian
melakukan uraian dan penafsiran.
Metode Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis berkuantitatif. Alat analisis
yang bersifat kuantitatif adalah alat analisis yangmenggunakan model-model, seperti model
matematika atau model statistik dan ekonometrik. Hasil analisis dalam bentuk angka-angka
yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.
Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidak nya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Uji validitas dilakukan dengan
membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n-k dengan
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alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan
tersebut dikatakan valid. Dalam pengambilan keputusan untuk menguji validitas indikatornya
adalah:
Jika r hitung positif serta r hitung> r tabel maka butir atau variabel tersebut valid.
Jika r hitung tidak positif serta r hitung< r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid,
(Ghozali, 2011:53).
Uji Reliabilitas Data
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
variabel (Ghozali, 2011:47). Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah
mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. Untuk mengetahui kuesioner
tersebut sudah realiabel akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan
program komputer SPSS 20. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah (Ghozali, 2011:48) :
Apabila hasil koefisien alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner
tersebut reliable.
Apabila hasil koefisien alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner
tersebut tidak reliable.
Analisis Korelasi
Analisis korelasi adalah suatu analisis statistik yang mengukur tingkat asosiasi hubungan
antara dua variabel, yaitu variabel bebas (independen variabel) disimbolkan dengan “X” dan
variabel terikat (dependen variabel) disimbolkan dengan “Y”, dimana hubungan antara dua
variabel (X dan Y) disebut korelasi bivariat (Danang, 2009 : 27).

Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Analisa R2 (R square) atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu (0-1). Jika nilai R2
mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R2 mendekati 0
(nol) maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel dependen
(Priyatno, 2012:55).
Uji Normalitas
Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi,
variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau
tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Data distribusi
normal dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dari
pengambilan keputusan. Jika data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis
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diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. Begitu pula sebaliknya jika data yang
menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model
regresi tidak memenuhi normalitas.
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengedintifikasin
hubungan matematis antara variabel dependen (Y) dengan satu atau beberapa variabel
independen (X). Hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang
digunnakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai (Y) berdasarkan nilai (X) tertentu.
Dengan analisis regresi akan diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan
mempengarui variabel dependen dan dengan variabel yang signifikan tadi dapat digunakan
untuk memprediksi nilai variabel dependen.
Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :
Y = a+b1x1+b2x2+e
Dimana :
Y
= Variabel dependen (kepuasan pelanggan)
a
= Konstanta
b1, b2 = Koefisien garis regresi
X1, X2 = Variabel independen (kualitas pelayanan mekanik, fasilitas bengkel)
e
= error / variabel pengganggu
Uji Parsial (Uji-t)
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y
secara parsial atau dapat dikatakan uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen (Ghozali,
2011:98).
Uji Simultan (Uji F)
Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas yang dimasukan
kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat,
(Ghozali, 2011:98). Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan
untuk mengukur besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan Mekanik (X1) dan Fasilitas Bengkel
(X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) secara bersama-sama.
PEMBAHASAN

Uji Validitas
Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan
dapat digunakan mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penentuan layak atau tidak layak
suatu sistem yang akan dipergunakan biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi
pada taraf signifikansi 0.05, artinya suatu item dianggap valid jika korelasi siginifikan
terhadap skor total. Atau jika melakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi, bisa
digunakan batas nilai minimal korelasi 0.30. Menurut Azwar yang dikutip oleh Rianto (2010)
semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0.30 daya pembedaannya dianggap
valid.
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Semua pertanyaan yang digunakan untuk mengatur variable-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari pada (r table = 0,2542 nilai r
tabel untuk n = 58) sehingga semua indikator tersebut adalah valid.
Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi koesioner
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner slalu dikatakan reliabel
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu
(Ghozali, 2006).
Pengukuran Reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan alat analisis Statistical Package For Social Science (SPSS 2.0) yakni dengan
uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha >
0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali 2006).
Pengujian Reliabilitas akan dilakukan variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan Mekanik (X1),
Fasilitas Bengkel (X2) serta variabel terikat yaitu Kepuasan Pelanggan (Y) sebagai berikut :
Kualitas Pelayanan Mekanik
Pengujian Reliabilitas dalam penelitian ini akan menunjukan reliabel atau tidak nya variabel
Kualitas Pelayanan Mekanik (X1) sebagai berikut :
Tabel 1
Uji ReliabilitasKualitas Pelayanan Mekanik (X1)

Berdasarkan hasil uji Reliabilitas dapat hasil bahwa koefisien Reliabilitas variabel Kualitas
Pelayanan Mekanik (X1) pada penelitian ini berada pada skala nilai cronbach alpha > 0,60
berarti variabel ini termasuk reliabel.
Fasilitas Bengkel
Pengujian Reliabilitas dalam penelitian ini akan menunjukan reliabel atau tidak nya variabel
fasilitas bengkel (X2) sebagai berikut :
Tabel 2
Uji Reliabilitas Fasilitas Bengkel(X2)

Berdasarkan hasil uji Reliabilitas dapat hasil bahwa koefisien Reliabilitas variabel Fasilitas
Bengkel (X2) pada penelitian ini berada pada skala nilai cronbach alpha > 0,60 berarti
variabel ini termasuk reliabel.
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Kepuasan Pelanggan
Pengujian Reliabilitas dalam penelitian ini akan menunjukan reliabel atau tidak nya variabel
Kepuasan Pelanggan (Y) sebagai berikut :
Tabel 3
Uji Reliabilitas Kepuasan Pelanggan (Y)

Berdasarkan hasil uji Reliabilitas dapat hasil bahwa koefisien Reliabilitas variabel Kepuasan
Pelanggan (Y) pada penelitian ini berada pada skala nilai cronbach alpha > 0,60 berarti
variabel ini termasuk reliabel.
Analisis Kolerasi
Nilai koefisien kolerasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 samapai-1. Semakin
mendekatai 1 atau -1 maka hubungan semakin kuat. Jika mendekati 0 hubungan maka semakin
lemah.
Tabel 4
Tabel Korelasi

Berdasarkan hasil analisis data, pearson correlation hubungan antara kualitas pelayanan
mekanik dan fasilitas bengkel terhadap kepuasan pelanggan. Koefisien kolerasi antara
kualitas pelayanan mekanik(X1)terhadap kepuasan pelanggan (Y)nilai signifikansi sebesar
0,549 berarti keeratan korelasi kuat. Koefisien kolerasi antara fasilitas bengkel (X2)terhadap
kepuasan pelanggan (Y) nilai signifikansi sebesar 0,632 berarti keeratan korelasi kuat.
Analisis Koefisien Determinasi
Berdasarkan kontribusi variable independen mempengaruhi variabel dependen dapat diketahui
dari nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi atau R2 dapat dilihat dari hasil
pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 pada tabel model summary kolom R square sebagai
berikut :
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Tabel 5
Tabel Determinasi

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukan bahwa koefisien determinasi yang digunakan untuk
melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen, dimana nilai
Adjusted Rsquare 0,459 yang dapat diartikan bahwa pengaruh variabel kualitas pelayanan
mekanik dan fasilitas bengkel mempengaruhi Kepuasan Pelanggan sebesar 45,9 % sedangkan
sisanya sebesar 54,1 % dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini misalnya pengaruh harga, pengaruh keandalan mekanik dan pengaruh daya tanggap.
Uji Normalitas
Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi,
variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau
tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Data distribusi
normal dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dari
pengambilan keputusan. Jika data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. Begitu pula sebaliknya jika data yang
menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model
regresi tidak memenuhi normalitas.
Gambar 2
Grafik Uji Normalitas
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Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa data
mengikuti distribusi normal karena titik-titik di sekitar garis adalah mengambarkan keadaan
data yang diuji dan titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal bahkan menempel pada garis
diagonal dan tidak ada titik-titik yang jauh dari garis diagonal.
Analisis Regresi Linier Berganda
Setelah variabel dianalisis dengan rincian yaitu variabel Kualitas Pelayanan Mekanik
dan Fasilitas Bengkel sebagai variabel bebas (independent variabel) sedangkan variabel
Kepuasan Pelanggan sebagai variabel terikat (dependent variabel). Kedua variabel tersebut
diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda pada program SPSS 20. Analisis
digunakan bagaimana pengaruh antara Kualitas Pelayanan Mekanik dan Fasilitas Bengkel
(Variabel Bebas) terhadap Kepuasan Pelanggan (Variabel Terikat)bengkel resmi Honda Ahass
Cibinong Bogor.
Tabel 6
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Bedasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut :
Y= 5,379+0,328 X1+0,437 X2
Dari persamaan yang terbentuk diatas dapat dijelaskan interprestasinya sebagai berikut:
Konstanta : 5,379 artinya apabila variabel kualitas pelayanan mekanik (X1),fasilitas bengkel
(X2) dalam keadaan konstan, maka kepuasan pelanggan (Y) adalah sebesar 5,379. B1 =
0,328artinya apabila variabel kualitas pelayanan mekanik (X1),fasilitas bengkel (X2) dalam
keadaan konstan, maka kepuasan pelanggan (Y) adalah sebesar 0,328. B2 = 0,437 artinya
apabila variabel kualitas pelayanan mekanik (X1), fasilitas bengkel (X2) dalam keadaan
konstan, maka kepuasan pelanggan (Y) adalah sebesar 0,437.
Rumus tersebut menunjukan pula apabila kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel
dinaikkan satu satuan akan meningkatkan kepuasan pelanggan 0,328 di kualitas pelayanan
mekanik dan 0,437 di fasilitas bengkel. Dari Tabel 6 dikatakan bahwa jika ada kualitas
pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel maka kepuasan pelanggan akan meningkat dan
membawa pengaruh positif.
Uji Parsial (Uji-t)
Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan ttabel. Nilai t hitung dapat dilihat
pada hasil pengolahan data bagian Coeffcient.
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Tabel 7
Tabel Uji Parsial (Uji-t)

Dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel maka dapat disimpulkan: Variabel kualitas
pelayanan mekanik dengan thitung > dari ttabel yaitu 2.914 >2,003 dengan sig 0,005< 0,050 maka
H0 ditolak dan Ha di terima (hipotesis penelitian ) diterima, artinya kualitas pelayanan mekanik
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Variabel fasilitas bengkel dengan thitung > dari ttabel yaitu 4.384>2,003 dengan sig 0,000< 0,050
maka H0 ditolak dan Ha diterima (hipotesis penelitian) diterima, artinya fasilitas bengkel
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Uji Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk mengetahui, terbukti atau tidak hipotesis pengaruh secara serempak
variabel bebas yaitu kualitas pelayanan mekanik dan fasilitasbengkel pemberian sampel
terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan.
Tabel 8
Tabel Uji Simultan (Uji F)

Berdasar tabel 8 secara simultan atau bersama – sama dapat dijelaskan pengaruh antara
variabel independen yaitu kualitas pelayanan mekanik (X1) dan fasilitas bengkel (X2) terhadap
kepuasan pelanggan (Y), diperoleh nilai F hitung sebesar 26,069 dengan signifikasi 0,000 karena
Fhitung lebih besar dari Ftabel 4,01 (26,069 >4,01) atau tingkat signifikansi penelitian lebih kecil
dari 0,05 (0,000<0,05)maka Ha3 diterima. Artinya secara simultan kualitas pelayanan mekanik
dan fasilitas bengkel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil data penelitian mengenai pengaruh Kualitas Pelayanan
Mekanik dan Fasilitas Bengkel terhadap Kepuasan pelanggan pada Bengkel Resmi Honda
Ahass Cibinong Bogor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Adanya Pengaruh kualitas pelayanan mekanik terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,549
secara parsial. Adanya Pengaruh fasilitas bengkel terhadap kepuasan pelanggan sebesar
0,632 secara parsial.
Kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan Bengkel Resmi Honda Ahass. Hal ini di dukung oleh koefisien
determinasi R2 sebesar 0,459 (45,97%) berarti variasi variabel kepuasan pelanggan dapat
dijelaskan oleh variasi variabel kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel sebesar 0,459
(45,9%) sedangkan sisanya sebesar 54,1 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model
regresi.
Kualitas pelayanan mekanik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bengkel
Resmi Honda Ahass secara parsial. Hal ini di dukung oleh variabel kualitas pelayanan
mekanik (X1) sebesar 2,914 > 2,003 dengan sig 0,005 < 0,050 berarti pengaruh pelayanan
mekanik terhadap kepuasan pelanggan Bengkel Resmi Honda Ahass adalah signifikan.
Fasilitas Bengkel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bengkel Resmi
Honda Ahass secara parsial. Hal ini di dukung oleh variabel fasilitas bengkel (X2) 4,384 >
2,003 dengan sig 0,000 < 0,050 berarti pengaruh fasilitas bengkel terhadap kepuasan
pelanggan Bengkel Resmi Honda Ahass adalah signifikan.Jadi fasilitas bengkel mempunyai
pengaruh yang lebih dominan terhadap kepuasan pelanggan Bengkel Resmi Honda Ahass. Hal
ini di dukung dengan koefisien regresi fasilitasbengkel (4,384) paling besar dibanding dengan
koefisien regresi kualitas pelayanan mekanik (2,916).
Uji F yang menyatakan Fhitung sebesar 26,069 dengan signifikasi 0,000 karena Fhitung lebih
besar dari Ftabel 4,01 (26,069 > 4,01) atau tingkat signifikansi penelitian lebih kecil dari 0,05
(0,000 < 0,05) yang berarti kualitas pelayanan mekanik dan fasilitas bengkel berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bengkel Resmi Honda Ahass secara simultan.
Persamaan regresi pada penelitian ini Y= 5,379+0,328 X 1+0,437 X2 apabila X1 dan X2
adalah 0 (nol) artinya Y = 5,379. Setiap kenaikan 1 (satu) point untuk X1 akan menambah
nilai Y sebesar 0,328 dan setiap kenaikan 1 (satu) point untuk X2 akan menambah nilai Y
sebesar 0,437.
Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti berikan adalah sebagai
berikut :
Pelatihan rutin bagi para mekanik pada bengkel Resmi Honda Ahass akan menjaga kualitas
pelayanan dari mekanik untuk dapat menigkatkan kepuasan pelanggan.
Selain pelatihan yang terkait dengan bidangnya sebagai mekanik, mereka juga diberi bekal
soft skill untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kehandalan dari para mekanik dan
karyawan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan.
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Bengkel Resmi Honda Ahass untuk dapat memperbaiki ketanggapan karyawan dalam
melayani dan menerima masukan dari para pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang
baik.
Bengkel Resmi Honda Ahass dapat menjamin para pelanggan mengenai pelayanan yang aman
dan nyaman dengan cara para karyawan harus memberikan tingkat kepercayaan dan
keyakinan kepada pelanggan yang diberikan oleh perusahaan.
Bengkel Resmi Honda Ahass sebaiknya selalu memberikan empati atau kepedulian kepada
pelanggan agar dapat membuat pelanggan merasa nyaman saat sedang melakukan service.
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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN PADA BANK MANDIRI JAKARTA
Yohanes Parmin
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
ABSTRAK
Seiring dengan pertumbuhan bisnis perbankan di Kota Jakarta dan sekitarnya, khususnya
di daerah Cipulir, menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan yang dihadapi oleh
produk perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk,
dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada PT Bank Mandiri Jakarta, dengan
menguji dua variabel independen yaitu kualitas produk, dan pelayanan yang dapat
mempengaruhi variabel dependen yaitu kepuasan konsumen. Populasi yang digunakan
adalah konsumen Bank Mandiri Jakarta dengan sampel sebanyak 64 responden dengan
menggunakan teknik Non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling.
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner yang diisi
oleh konsumen. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis
regresi berganda. Analisis ini meliputi: Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik,
Analisis Regresi Berganda, Uji Hipotesis melalui Uji t dan Uji F, serta analisis Koefisien
Determinasi (R2). Dari analisis regresi diperoleh persamaan sebagai berikut,Y = 9.360 +
0,520X1 + 0,341X2. Hasil uji t dapat diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu
kualitas produk (X1), dan kualitas pelayanan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen yaitu kepuasan konsumen (Y), karena nilai t hitung > t tabel (
5,211 > 2,045), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Demikian halnya hasil X2 terhadap Y
nilai menghasilkan t hitung > t tabel ( 2,877 > 2,045), maka Ho ditolak dan Ha diterima
yang berarti secara parsial ada pengaruh signifikan antara kualitas layanan terhadap
kepuasan konsumen. Selanjutnya hasil analisis menggunakan uji F dapat diketahui bahwa
kedua variabel independen yaitu kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepuasan
konsumen (Y), yakni Karena F hitung > F table ( 21,377 > 3,328 ), maka Ho ditolak, artinya
ada pengaruh secara signifikan antara kualitas produk dan layanan secara bersama-sama
terhadap kepuasan konsumen. Hasil analisis menggunakan koefisien determinasi yang
diketahui bahwa 55% variasi dari kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh kualitas
produk, dan kualitas pelayanan. Sedangkan sisanya 45% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
Kata kunci : kualitas produk, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pada era moderenisasi saat ini menuntut masyarakat untuk mengikuti setiap perubahan
sekecil apapun. Tidak terkecuali terhadap perubahan hidup seseorang saat ini, misalnya
hidup berinvestasi untuk masa depan. Bank Mandiri merupakan salah satu jenis bank
yang siap dicintai oleh sebagian besar masyarakat dan memang sudah menjadi bagian
pilihan dari gaya hidup masyarakat dalam berinvestasi.
Bank Mandiri sangat mudah ditemukan, mulai dari kota kecil, maupun kota besar sudah
menyediakan layanan perbankan dengan berbagai variasi produk. Demikian halnya Bank
Mandiri yang hadir di tengah-tengah kita khususnya masyarakat yang tinggal di daerah
Cipulir dan sekitarnya. Dengan meningkatnya pendapatan yang ada pada masyarkat
dewasa ini berdampak terhadap persaingan bank-bank dengan berbagai jenis produk
layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat yang semakin beragam.
Setiap pelaku usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap
setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan
sebagai tujuan utama (Kotler, 2005). Di kota Jakarta sendiri semakin marak dengan
banyaknya jasa perbankan baru yang berdiri dan tersebar di wilayah Jakarta khususnya
daerah Cipulir dan sekitarnya, namun tidak semua jasa perbankan di Cipulir banyak
dikunjungi oleh konsumen, karena hanya perbankan tertentu yang terlihat ramai
pengunjung. Sikap konsumen dan minat untuk menginvestasikan di sebuah perbankan
dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas dan varian produk yang diatawarkan,
kualitas pelayanan, maupun kepuasan konsumen secara umum. Kualitas dari produk yang
dijual terkait jasa perbankan harus dijaga untuk dapat bertahan dalam persaingan yang
ketat. Jika sebuah usaha khususnya jasa perbankan akan bertahan hidup, maka harus
memikirkan cara efektif agar dapat bersaing dengan jasa perbankan lainnya. Salah satu
cara adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan maupun produk yang dikelola. Oleh
karena itu penulis menganggap penting untuk mengkaji lebih jauh tentang peranan
kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Bank Mandiri Cabang
Cipulir Jakarta Selatan.
Rumusan Masalah
Adapun untuk menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen
pada bank Mandiri Cipulir, penulis merumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Apakah kualitas produk berpengaruh positif dan siginfikan terhadap kepuasan
konsumen pada bank Mandiri Cipulir?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen pada bank Mandiri Cipulir?
3. Apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada bank Mandiri Cipulir?
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LANDASAN TEORI
Pengertian Pemasaran
Secara umum pemasaran merupakan proses sosial dimana individu dan kelompok
mendapatakan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,
menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yan bernilai dengan
pihak lain (Kotler,2005). Sementara Tjiptono (2008) mendefinisikan bahwa pemasaran
merupakan proses sosial dan manajerial dimana individu atau kelompok mendapatkan
apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, pewarnaan, dan pertukaran
segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lain.
Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan akan tergantung pada cara
melakukan kegiatan pemasaran. Dalam pemasaran, perusahaan berusaha mempelajari dan
memahami kebutuhan serta keinginan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh
pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama, sehingga muncul konsep
manajemen pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong (2001) bahwa
manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan
pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan
mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud
untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
Kualitas produk
Kualitas produk (product quality) menurut Kotler dan Amstrong (2008) adalah
kemampuan suatu produk untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk ketahanan,
keterandalan, ketepatan dan kemudahan dalam penggunaan. Kualitas produk
menggambarkan sejauh mana kemampuan produk tersebut dalam memenuhi kebutuhan
konsumen. Menurut Tjiptono (2007) , untuk menentukan dimensi kualitas produk, dapat
melalui delapan dimensi sebagai berikut :
1. Performance, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan
karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut.
2. Features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar,
berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya.
3. Reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang
berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan
dalam kondisi tertentu pula.
4. Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang
telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
5. Durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa
pakai barang.
6. Serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi,
kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang.
7. Asthetics, merupakan karakteristik yang bersifat subyektif mengenai nilainilai estetika
yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual.
8. Perceived quality, konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai
atribut-atribut produk. Namun demikian, biasanya konsumen memiliki informasi tentang
produk secara tidak langsung. Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan
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pelanggan, maka akan menyebabkan kepuasaan pelanggan yang tinggi pula (Kotler dan
Amstrong, 2008). Mowen, dkk (2002) berpendapat kualitas produk mempunyai pengaruh
yang bersifat langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan kemampuan
suatu produk maka akan tercipta keunggulan bersaing
sehingga pelanggan menjadi semakin puas. Dalam perkembangan suatu perusahaan,
persoalan kualitas produk akan ikut menentukan pesat tidaknya perkembangan
perusahaan tersebut. Apabila
dalam situasi pemasaran yang semakin ketat persaingannya, peranan kualitas produk
akan semakin besar dalam perkembangan perusahaan. Naser et al (1999) dalam
Wijayanti (2008) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan sangat tergantung pada
bagaimana tingkat kualitas produk yang ditawarkan, namun sayangnya pada penelitian
ini mencatat bahwa adanya kekurangan perhatian antara kualitas produk dengan
kepuasan pelanggan dalam perusahaan jasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa atributatribut produk mempengaruhi kepuasan konsumen. Sedangkan penelitian Selnes (1993)
menunjukkan bahwa kinerja produk sebagaimana dipersepsikan pelanggan
mempengaruhi kepuasan pelanggan. Mital dkk (1998) juga menunjukkan bahwa
diferensiasi yang menjadi keunggulan produk berpotensi untuk meningkatkan kepuasan
konsumen.
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :
H1 : Semakin tinggi kualitas produk maka akan semakin meningkatkan kepuasan
Konsumen
Kualitas Pelayanan
Tjiptono dan Chandra (2005) menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah fungsi
harapan pelanggan pada pra pembelian, pada proses penyediaan kualitas yang diterima
dan pada kualitas output yang diterima. Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat
diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan
penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Menurut Kotler dalam Jasfar
(2005) kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi
pelanggan Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukan berdasarkan dari persepsi pihak
penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. Kualitas
pelayanan (service quality) dapat diukur dengan menggunakan lima dimensi. Kelima
dimensi tersebut menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985) dalam Tjiptono
(2005) adalah:
a. Bukti Fisik (Tangibles) Berfokus pada elemen-elemen yang merepresentasikan
pelayanan secara fisik yang meliputi fasilitas fisik (gedung, warna, dekorasi, dan lain
sebagainya), lokasi (jarak yang sulit dijangkau atau tidak), perlengkapan dan peralatan
yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.
b. Keandalan (Reliability) Kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang
telah dijanjikan dengan tepat yang meliputi kesesuaian kinerja dengan harapan pelanggan
yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, sikap
simpatik dan akurasi yang tinggi.
c. Ketanggapan (Responsiveness) Kemauan untuk membantu dan memberikan
pelayananan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan dengan informasi yang
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jelas. Dimensi ini menekankan pada perilaku personel yang member pelayanan untuk
memperhatikan permintaan, pertanyaan, dan keeratan dari para pelanggan
d. Jaminan (Assurance) Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan keyakinan pada
diri pelanggan yang meliputi pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para
pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada
perusahaan.
e. Empati (Empathy) Menekankan pada perlakuan konsumen sebagai individu yang
meliputi syarat untuk peduli, memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan,
memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian
yang nyaman bagi pelanggan.Bitner dalam Bei dan Chiao (2001) juga mengatakan bahwa
kualitas pelayanan yang baik dapat menimbulkan kepuasan dan kepuasan pelanggan
meningkatkan evaluasi terhadap kualitas pelayanan kembali. Apabila pelayanan yang
diterima atau dirasakan pelanggan sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan, maka
pelayanan tersebut dianggap berkualitas dan memuaskan. Namun apabila pelanggan
mendapati bahwa pelayanan yang diterima itu tidak sesuai atau berada di bawah harapan
pelanggan, maka pelayanan dapat dianggap tidak berkualitas dan mengecewakan.
Griselda dan Panjaitan (2007) juga telah menganalisis pengaruh kualitas layanan
terhadap kepuasan konsumen dan
mengungkapkan bahwa kelima faktor dalam variabel kualitas pelayanan, yaitu tangible,
reliability, responsiveness, assurance, dan empathy memiliki pengaruh langsung dan
tidak langsung terhadap kepuasan konsumen. Dari teori yang telah dijelaskan di atas dan
berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini
diusulkan hipotesis sebagai berikut:
H2: Semakin tinggi kualitas pelayanan, maka semakin tinggi kepuasan pelanggan
Kepuasan Konsumen
Kepuasan konsumen yang ada pada konsumen saat ini adalah dampak dari proses
konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Pada awalnya konsumen hanya membeli
sebuah produk kemudian konsumen baru akan menyadari apakah produk tersebut sesuai
dengan yang diinginkan atau tidak. Apabila konsumen menyukai produk yang sudah
dibeli maka konsumen telah merasakan kepuasaan dalam menggunakan produk tersebut,
dan sebaliknya apabila konsumen memilih untuk tidak menggunakan kembali atau
membeli lagi produk tersebut maka konsumen merasakan ketidak puasaan terhadap
produk tersebut.
Menurut Kotler (2002) yang menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau
kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang
dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Bagi perusahaan yang berfokus pada
konsumen, kepuasan konsumen adalah sasaran dan sekaligus alat pemasaran. Sedangkan
Tse dan Wilton (1998) dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006) menyebutkan bahwa
kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi
ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Tingkat kepuasan antara konsumen
yang satu dengan yang lain memang cenderung berbeda Hal ini terjadi karena adanya
beberapa faktor seperti umur, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin,

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN (YOHANES PARMIN)

59-79

kedudukan sosial, tingkat ekonomi, budaya, sikap mental dan kepribadian. Jadi tingkat
kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan
harapan.
Wilkie dalam Dinarty SH Manurung, (2009) membagi kepuasan konsumen kedalam lima
elemen, aitu:
1. Expectations
Pemahaman mengenai kepuasan konsumen dibangun selama fase prapembelian
melalui proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Sebelum
melakukan pembelian, konsumen mengembangkan expectation (pengharapan) atau
keyakinan mengenai apa yang mereka harapkan dari suatu produk ketika mereka
menggunakan suatu produk tersebut. Pengharapan ini akan dilanjutkan kepada fase
pascapembelian, ketika mereka secara aktif mengkonsumsi kembali produk tersebut.
2. Performance
Selama mengkonsumsi suatu produk, konsumen menyadari kegunaan produk
aktual dan menerima kinerja produk tersebut sebagai dimensi yang penting bagi
konsumen.
3. Comparison
Setelah mengkonsumsi, terdapat adanya harapan prapembelian dan persepsi kinerja
aktual yang pada akhirnya konsumen akan membandingkan keduanya.
4. Confirmation/disconfirmation
Hasil dari perbandingan tersebut akan menghasilkan confirmation of expectation,
yaitu ketika harapan dan kinerja berada pada level yang sama atau akan menghasilkan
disconfirmation of expectation, yaitu jika kinerja aktual lebih baik atau kurang dari level
yang diharapkan.
5.
Discrepancy
Jika level kinerja tidak sama, discrepancy mengindikasikan bagaimana perbedaan
antara level kinerja dengan harapan. Untuk negative disconfirmations, yaitu ketika
kinerja aktual berada dibawah level harapan, kesenjangan yang lebih luas lagi akan
mengakibatkan tingginya level ketidakpuasan. Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa terdapat lima elemen kepuasan konsumen, yaitu expectations,
performance, comparison, confirmation/disconfirmation dan discrepancy Menurut Kotler
(2000) ada empat metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen,
yaitu :
1. Sistem keluhan dan saran
Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi pelanggannya untuk
menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan perusahaan yang berorientasi
pada konsumen (costumer oriented).
2. Survei kepuasan pelanggan
Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap
kualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini dapat dilakukan dengan
penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan kepada para pelanggan. Melalui survei
tersebut, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan produk atau jasa
perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan pada hal yang
dianggap kurang oleh pelanggan.

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 1 Agustus 2017]

60-79

3. Ghost Shopping
Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang dari perusahaan
(Ghost Shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan pesaing, dengan tujuan
para Ghost Shopper tersebut dapat mengetahui kualitas pelayanan perusahaan pesaing
sehingga dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap kualitas pelayanan perusahaan itu
sendiri.
4. Analisa pelanggan yang hilang
Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali
pelanggannya yang telah lama tidak berkunjung atau melakukan pembelian lagi di
perusahaan tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing. Selain itu, perusahaan
dapat menanyakan sebab-sebab kepindahan pelanggan ke perusahaan pesaing.
Menurut Tjiptono (2005) terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat
antara lain hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan
dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan
membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang
menguntungkan bagi perusahaan.
Dengan mengetahui tingkat kepuasan konsumen, diharapkan perusahaan dapat
mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam memasarkan produknya atau yang
sering disebut sebagai umpan balik dan dapat menentukan beberapa strategi yang dapat
dipilih untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu pengukuran kepuasan
konsumen menjadi hal yang sangat penting dalam proses pemasaran.
Kerangka Pemikiran
Kualitas Produk X1

Kualitas Pelayanan X2

Kepuasan Konsumen (Y)

Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus dilakukan pengujian
lebih lanjut. Dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa hipotesis
yang akan diuji dalam penelitian adalah:
Ha1: Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen
pada bank Mandiri Cipulir Jakarta secara parsial.
Ho1: Kualitass produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen pada bank Mandiri Cipulir Jakarta.
Ha2: Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen
pada bank Mandiri Cipulir Jakarta secara parsial.
Ho2: Kualitas layanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen pada bank Mandiri Cipulir Jakarta secara parsial.
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Ha3: Kualitas produk dan layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen pada bank Mandiri Cipulir secara simultan.
Ho3: Kualitas produk dan kualitas layanan tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan konsumen pada bank Mandiri Cipulir secara simultan.
METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian
Variabel penelitian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas (independen) dan
variabel terikat (dependen) yang diuraikan sebagai berikut:
1. Variabel dependen
Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama
peneliti.Hakikat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel
dependen yang di gunakan dalam sebuah model. Varibilitas atas faktor inilah yang
berusaha untuk dijelaskan oleh peneliti (Ferdinand,2006). Adapun dalam penilitian ini
yang menjadi variabel dependen adalah: kepuasan konsumen (Y).
2. Variabel independen
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variable dependen, baik
yang pengaruhnya positif maupun negatif (Ferdinand, 2006). Variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas produk yang dilambangkan dengan X1,
dan kualitas pelayanan yang dilambangkan dengan X2.
Populasi dan Sampel
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau
orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang
peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah sem esta penelitian (Ferdinand 2006).
Populasi dalam penelitian ini adalah para nasabah yang melakukan investasi di bank
Syariah Cipulit Jakarta. Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota
populasi (Ferdinand, 2006). Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu
yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Penentuan sampel responden
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui non probability sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi
setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan
dalam pengambilan sampel ini adalah purposive sampling, dimana peneliti menggunakan
pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap
sesuai dalam memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai
dengan kriteria tertentu yang diinginkan peneliti. Sedangkan teknik pengambilan
sampelnya menggunakan accidental sampling yaitu mereka yang dijumpai peneliti di
tempat penelitian atau pengunjung yang diketahui pernah menggunakan produk tersebut,
maka ia dapat dijadikan sampel dalam penelitian.
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Jenis dan Sumber Data
Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu
organisasi atau perorangan langsung dari sumbernya (Supranto, 2000).
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diberikan pada para
responden. Data primer dalam penelitian ini berupa identitas responden yang meliputi
umur, alamat, pendidikan, dan pekerjaan, pendapat responden tentang variabel penelitian
yaitu kepuasan nasabah, kualitas produk, dan kualitas pelayanan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan sudah diolah
oleh pihak lain. Biasanya berupa publikasi (Supranto, 2000). Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh dari berbagai macam literatur. Data sekunder dalam penelitian ini
berupa tinjauan pustaka yang berisi materi kepuasaan konsumen,kualitas produk,dan
kualitas pelayanan penelitian terdahulu, model penelitian dan hipotesis penelitian, dan
sebagaiannya.
Metode Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka
Merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan mengutip melalui literatur,
artikel, jurnal, buku, majalah, koran, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
tema penelitian.
2. Kuesioner
Yaitu dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden untuk
memperoleh data yang berupa jawaban yang akan dianalisis.
3. Wawancara
Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada para
nasabah bank Syariah cabang Cipulir yang merupakan responden dalam penelitian ini.
Metode Analisis Data
Uji Instrumen Pengumpulan Data
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2006). Uji validitas dilakukan
dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom d(f) =
n – 2 dengan alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka
butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk hasil analisis dapat dilihat pada
output uji reliabilitas pada bagian corrected item total correlation.
Dalam pengambilan keputusan untuk menguji validitas indikatornya adalah:
1. Jika r hitung positif serta r hitung > r tabel maka butir atau variable tersebut valid.
2. Jika r hitung tidak positif dan r hitung < r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak
valid.
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b. Uji Reliabilitas Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006).
Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu
gejala/kejadian. Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2006), suatu konstruk
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6. Kesalahan bahwa nilai
dari kuesioner dapat mencerminkan tingkat pengaruh keputusan konsumen secara andal,
penelitian yang dilakukan harus menunjukkan tingkat keandalan data yang tinggi.
Koefisien Cronbach Alpha adalah suatu alat analisis penilaian keandalan (realiability test
) dari suatu skala yang dibuat. Cara ini untuk menghitung korelasi skala yang dibuat
dengan seluruh variabel yang ada, dengan angka koefiesien yang dapat diterima yaitu
diatas 0,6 (Ghozali,2006).
Analisis Linear Berganda
Model regresi adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai
variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ferdinand, 2006). Metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda
(Multiple regresional analisis). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel bebas (Independent) yaitu: kualitas produk (X1), dan
kualitas pelayanan (X2), terhadap variabel terikat (Dependent) kepuasan nasabah (Y) di
Bank Syariah Mandiri Cipulir Jakarta. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda
yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
Y = a+b1X1 + b2X2 + e
Keterangan :
Y : Kepuasan nasabah
a : Konstanta
X1 : Kualitas produk
X2 : Kualitas pelayanan
b1 , b2: Koefisien regresi
e : error
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 < R2 < 1.
Apabila nilai koefisien determinasi (R2) semakin mendekati angka 1, maka model regresi
dianggap semakin baik karena variable independen yang dipakai dalam penelitian ini
mampu menjelaskan variable dependennya. Untuk mengevaluasi model regresi terbaik,
Penelitian ini berpatokan pada nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi yang
sudah disesuaikan karena apabila memakai nilai R Square akan menimbulkan suatu bias
yang dapat meningkatkan R2 jika ada penambahan variabel independen. Berbeda dengan
R Square, nilai Adjusted R Square tidak akan menimbulkan bias karena nilai R Square
dapat naik atau turun apabila sebuah variabel independen
ditambahkan dalam model.
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Uji Parsial (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali,
2006). Dalam hal ini, apakah variabel kepuasaan konsumen, variabel kualitas produk,
variabel pelayanan, variabel lokasi. Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada
Coefficients yang membandingkan Unstandardized Coefficients B dan Standard error of
estimate sehingga didapat hasil yang dinamakan t hitung. Sebagai dasar pengambilan
keputusan dapat digunakan kriteria pengujian sebagai berikut :
1. Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi < Į (0,05), maka variable independen
secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila t hitung < t tabel dan apabila tingkat signifikansi > Į (0,05), maka variabel
independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variable dependen.
Uji Kelayakan Model (Uji F)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen)
secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian
terhadap pengaruh variabel independen secara bersamasama terhadap perubahan nilai
variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai
variabel dependen yang dapat dijelaskan (explained) oleh perubahan nilai semua variabel
independen. Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada Anova yang membandingkan
Mean Square dari regression dan Mean Square dari residual sehingga didapat hasil yang
dinamakan F hitung. Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan criteria
pengujian :
1. Apabila tingkat signifikansi < Į (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila tingkat signifikansi > Į (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti
variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen.
PEMBAHASAN
Uji Validitas Kualitas Produk (X1)
Analisa ini dengan cara mengkorelasian masing-masing skor item dengan skor total. Skor
total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi
signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan
dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap.Pengujian menggunakan uji dua
sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Adapun criteria pengujuannya adalah sebagai berikut:
- Jika r hitung  r table ( uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrument atau item-item
pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- Jika r hitung < r table (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrument atau item-item
pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).
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Tabel Hasil Analisa Bivariate Pearson Kualitas Produk (X1)
Taraf signifikansi Į 0,05 dan r table ( n = 32; r = 0,349)
Correlations
Skor Total
Keterang
an
Rumus
SPSS
R tabel
**
Item1
Pearson Correlation
.514
.512
Sig. (2-tailed)
.003
0,349
Valid
N
32
Item2
Pearson Correlation
.388
.389*
Sig. (2-tailed)
.028
0,349
Valid
N
32
Item3
Pearson Correlation
.763
.770**
Sig. (2-tailed)
.000
0,349
Valid
N
32
Item4
Pearson Correlation
.804
.815**
Sig. (2-tailed)
.000
0,349
Valid
N
32
Item5
Pearson Correlation
.616
.616**
Sig. (2-tailed)
.000
0,349
Valid
N
32
Item6
Pearson Correlation
.181
.182
Sig. (2-tailed)
.320
0,349
Tidak
N
32
Valid
Item7
Pearson Correlation
.606
.599**
Sig. (2-tailed)
.000
0,349
Valid
N
32
Item8
Pearson Correlation
.427
.428*
Sig. (2-tailed)
.015
0,349
Valid
N
32
Item9
Pearson Correlation
.825
.804**
Sig. (2-tailed)
.000
0,349
Valid
N
32
Item10
Pearson Correlation
.788
.802**
Sig. (2-tailed)
.000
0,349
Valid
N
32
Skortot
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed)
N
32
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Dari hasil analisa didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai
tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai r table pada signifikansi 0,05 dengan uji 2
sisi dan jumlah data (n) =32, maka didapatkan r table sebesar 0,349.
Berdasarkan hasil analisa dengan pendekatan 2 metode (rumus dan spss) maka
didapatkan nilai korelasi untuk item 6 tidak valid karena hasil r hitung lebih kecil dari r tabel.
Sementara lainnya berkorelasi signifikan, karena hasil r hitung lebih besar dari r table.
Corrected Item-Total Correlation
Analisis ini bertujuan untuk mengkorelasikan masing-masing skor item dengan
skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Hal
ini dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item total yang overestimasi (estimasi nilai
yang lebih tinggi dari yang sebenarnya).
Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah
sebagai berikut:
Jika r hitung  r table ( uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrument atau item-item
pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
Jika r hitung < r table (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrument atau item-item
pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7
Item8
Item9
Item10
SkorTot

Tabel Teknik Corrected Item-Total Correlation X1
Item-Total Statistics
Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Deleted
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
100.8750
101.468
.463
.738
101.1250
103.984
.334
.745
100.8125
99.770
.749
.731
100.9063
98.410
.798
.727
101.2188
100.757
.568
.735
99.7500
106.581
.142
.752
100.1563
101.168
.569
.736
100.0000
104.968
.403
.746
100.6875
99.383
.787
.730
100.7813
97.467
.781
.725
52.0000
26.516
.999
.892

Berdasarkan hasil pada Corrected Item-Total Correlation tersebut diatas, yang kemudian
dibandingkan dengan nilai r table dengan signifikansi 0,05 pada uji 2 sisi dan jumlah data
(n) = 32, maka ditemukan r table sebesar 0,349.
Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa untuk item 2 dan 6 nilai kurang dari 0,349.
Karena koefisien korelasi pada item 2 dan 6 nilainya kurang dari 0,349 maka dapat
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disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid. Sedangkan pada item lainnya
nilainya lebih dari 0,349 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut valid.
Uji Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan (X2)
Tabel Hasil Analisa Bivariate Pearson Kualitas Pelayanan (X2)
Taraf Signifikansi Į = 0,05 dan r table (n=32 = 0,349)
Skor total
Rumus
SPSS
R tabel Keterangan
**
Item1
Pearson Correlation
.729
.704
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Item2
Pearson Correlation
0.753
.782**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Item3
Pearson Correlation
.746
.766**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Item4
Pearson Correlation
.67
.706**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Item5
Pearson Correlation
.492
.381*
Sig. (2-tailed)
.032 0,349
Valid
N
32
Item6
Pearson Correlation
.616
.780**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Item7
Pearson Correlation
.661
.675**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Item8
Pearson Correlation
.654
.708**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Item9
Pearson Correlation
.698
.757**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Item10
Pearson Correlation
.766
.751**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
Valid
N
32
Skortot
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed)
N
32
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Dari hasil analisa didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai tersebut
selanjutnya dibandingkan dengan nilai r table pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan
jumlah data (n) =32, maka didapatkan r table sebesar 0,349.
Berdasarkan hasil analisa dengan pendekatan 2 metode (rumus dan spss) maka
didapatkan nilai korelasi untuk item 1 s.d 10 berkorelasi signifikan, karena hasil r hitung
dengan menggunakan rumus maupun spss lebih besar dari r table.
Corrected Item-Total Correlation X2
Tabel. Item-Total Statistics
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Scale Variance if Item-Total Alpha if Item
Item Deleted
Item Deleted
Correlation
Deleted
Item1
83.69
72.802
.718
.738
Item2
83.75
71.677
.807
.733
Item3
83.69
71.706
.744
.734
Item4
83.66
70.814
.699
.731
Item5
83.53
75.612
.389
.749
Item6
83.66
71.459
.810
.732
Item7
83.63
73.790
.663
.742
Item8
83.59
73.023
.684
.739
Item9
83.69
72.351
.784
.736
Item10
83.69
71.835
.727
.734
SkorTot
43.25
20.516
.951
.898
Berdasarkan hasil pada Corrected Item-Total Correlation tersebut diatas, yang kemudian
dibandingkan dengan nilai r table dengan signifikansi 0,05 pada uji 2 sisi dan jumlah data
(n) = 32, maka ditemukan r table sebesar 0,349. Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa
seluruh item bernilai lebih dari 0,349, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir
instrument tersebut valid.
Uji Validitas Instrumen Kepuasan Nasabah (Y)
Tabel. Hasil Analisa Bivariate Pearson Kepuasan Nasabah (Y)
Skor total
Rumus
SPSS R tabel
Item1
Pearson Correlation
.574
.382*
Sig. (2-tailed)
.031 0,349
N
32
Item2
Pearson Correlation
.568
.660**
Sig. (2-tailed)
.000 0,349
N
32
Item3
Pearson Correlation
.555
.558**
Sig. (2-tailed)
.001 0,349

Keterangan
Valid

Valid
Valid
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Item4
Item5
Item6
Item7
Item8
Item9
Item10
Skortot

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.629
.611
.602
.720
.764
.416
.611

32

32
.495**
.004
32
.511**
.003
32
.592**
.000
32
.709**
.000
32
.761**
.000
32
.405*
.021
32
.603**
.000
32
1
32

0,349

Valid

0,349

Valid

0,349

Valid

0,349

Valid

0,349

Valid

0,349

Valid

0,349

Valid

32
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Dari hasil analisa didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai tersebut
selanjutnya dibandingkan dengan nilai r table pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan
jumlah data (n) =32, maka didapatkan r table sebesar 0,349. Berdasarkan hasil analisa
dengan pendekatan 2 metode (rumus dan spss) maka didapatkan nilai korelasi item 1 s.d
10 berkorelasi signifikan, karena seluruh hasil r hitung dengan menggunakan rumus
maupun spss lebih besar dari r table. sehingga seluruh item tersebut berkorelasi signifikan
dan dinyatakan valid.
Corrected Item-Total Correlation Y
Tabel Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if
Variance if
Item-Total
Alpha if Item
Item Deleted
Item Deleted
Correlation
Deleted
Item1
98.28
74.660
.365
.751
Item2
99.22
69.918
.622
.733
Item3
98.34
72.168
.526
.742
Item4
99.25
72.839
.463
.744
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Item5
Item6
Item7
Item8
Item9
Item10
Skortot

98.47
99.31
99.31
98.69
99.06
99.06
51.13

71.676
70.867
69.835
69.383
72.319
71.802
18.952

.468
.552
.679
.735
.352
.572
1.000
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.741
.737
.732
.730
.744
.740
.879

Berdasarkan hasil pada Corrected Item-Total Correlation tersebut diatas, yang kemudian
dibandingkan dengan nilai r table dengan signifikansi 0,05 pada uji 2 sisi dan jumlah data
(n) = 32, maka ditemukan r table sebesar 0,349.
Dari hasil analisa dapat dilihat
bahwa item 10 s.d 10 nilai lebih besar dari 0,349, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh
butir instrument tersebut karena nilainya lebih besar dari 0,349 berarti seluruh butir
instrument tersebut adalah valid.
Uji Reliabilitas Instrumen Kualitas Produk (X1)
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukut, apakah alat
pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut
diulang. Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrument dapat
dikatakan reliable apabila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment. Hasil
tersebut selanjutnya akan dilihat berdasarkan kategori dari Sekaran (1992), dimana
kurang dari 0,6 adalah kurang baik; 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item7
Item8
Item9
Item10

Tabel Hasil Analisa Reliabilitas dengan Teknik Alpha
Item-Total Statistics
Scale
Corrected Item- Cronbach's
Scale Mean if Item Variance if
Total
Alpha if
Deleted
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
44.63
22.887
.404
.903
44.88
24.048
.279
.906
44.56
21.996
.715
.889
44.66
21.330
.772
.886
44.97
22.418
.535
.897
43.91
22.668
.526
.897
43.75
24.452
.363
.901
44.44
21.738
.771
.887
44.53
20.902
.752
.886
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Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
32
100.0
a
Excluded
0
.0
Total
32
100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.901
14
Dari hasil analisa tersebut diatas, didapatkan nilai alpha sebesar 0,901. Sedangkan nilai r
kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) = 32, dihasilkan sebesar
0,349. Karena nilainya lebih dari 0,349, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir
instrumen penelitian adalah reliable dengan kategori baik.
Uji Reliabilitas Instrumen Kualitas Pelayanan (X2)
Tabel Item-Total Statistics
Scale Mean
Scale
Corrected
if Item
Variance if
Item-Total
Deleted
Item Deleted Correlation
Item1
36.50
17.935
.698
Item2
36.56
17.286
.816
Item3
36.50
17.355
.734
Item4
36.47
17.031
.657
Item5
36.34
19.201
.410
Item6
36.47
17.160
.824
Item7
36.44
18.383
.656
Item8
36.41
18.120
.641
Item9
36.50
17.677
.776
Item10
36.50
17.419
.716
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
32
100.0
a
Excluded
0
.0
Total
32
100.0

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.899
.894
.897
.901
.908
.894
.901
.901
.897
.898
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Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
32
100.0
a
Excluded
0
.0
Total
32
100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.908
14
Dari hasil analisa tersebut diatas, didapatkan nilai alpha sebesar 0,908. Sedangkan nilai r
kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) = 32, dihasilkan sebesar
0,349. Karena nilainya lebih dari 0,349, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir
instrumen penelitian adalah reliable dengan kategori baik.
Uji Reliabilitas Instrumen Kepuasan Nasabah (Y)
Tabel. Item-Total Statistics
Corrected
Scale Mean if Scale Variance if Item-Total
Item Deleted
Item Deleted
Correlation
Item1
47.16
18.394
.347
Item2
48.09
16.152
.581
Item3
47.22
17.209
.491
Item4
48.13
17.532
.429
Item5
47.34
17.007
.421
Item6
48.19
16.609
.508
Item7
48.19
16.093
.644
Item8
47.56
15.867
.705
Item9
47.94
17.351
.295
Item10
47.94
17.028
.540
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
32
100.0
a
Excluded
0
.0
Total
32
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.879
.869
.873
.875
.876
.872
.866
.863
.883
.871
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.879
15
Dari hasil analisa tersebut diatas, didapatkan nilai alpha sebesar 0,879. Sedangkan nilai r
kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) = 32, dihasilkan sebesar
0,349. Karena nilainya lebih dari 0,349, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir
instrumen penelitian adalah reliable dengan kategori baik.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil uji perhitungan SPSS, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas
antara kualitas produk; kualitas pelayanan; dan kepuasan konsumen adalah reliabel.
Tabel. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach
Alpha

N
Variabel
Keterangan
o
SPSS
1 Kualitas Produk
0,7
0,901
Reliabel
2 Kualitas Pelananan
0,7
0,908
Reliabel
3 Pelanana nasabah
0,7
0,879
Reliabel
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil uji perhitungan SPSS, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas
antara kualitas produk; kualitas pelayanan; dan kepuasan konsumen adalah reliabel.
ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA
Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau
lebih variable independent (X1,X2…Xn) dengan variable dependen (Y). Alalisis ini untuk
mengetahui arah hubungan antara variable independen dengan variable dependen apakah
masing-masing variable independent berhubungan positif atau negative dan untuk
memprediksi nilai dari variable dependen apabila nilai variable independent mengalami
kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan berskala interval atau rasio.
Persamaan regresi linier berganda sebagai beriku:
Y = a + b1X1 + b2X2 ….. bnXn
Keterangan:
Y
= Variabel dependen (nilai yang diprediksikan).
X1X2 = Variabel independen
a
= Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan).
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Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
9.360
6.573
Kualitas produk
.520
.100
.627
Kualitas layanan
.341
.118
.346
a. Dependent Variable: Prestasi Kerja

T
1.424
5.211
2.877
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Sig.
.165
.000
.007

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Y
= a +b1X1 + b2 X2
Y
= 9.360 + 0,520X1 + 0,341X2
Keterangan:
Y
= Kepuasan nasabah
a
= Konstanta
b1b2 = koefisien regresi
X1
= Kualitas produk (%)
X2
= Kualitas pelayanan (%)
Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa:
Konstanta sebesar 9,360 berarti jika kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan
(X2) nilainya adalah 0, maka nilai kepuasan konsumen (Y) sebesar 9,360.
Koefisien regresi variabel kualitas produk (X1) sebesar 0,520 artinya jika variabel
independen lain nilainya tetap dan kualitas produk (X1) mengalami kenaikan 1 poin,
maka kepuasan konsumen (Y) akan mengalami kenaikan kenaikan sebesar 0,520.
Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara kualitas
produk (X1) dengan kepuasan konsumen (Y), semakin naik kualitas produk (X1)
maka semakin meningkat kepuasam konsumen (Y).
Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,341, artinya jika
variabel independen lain nilainya tetap dan kepuasan konsumen (X2) mengalami
kenaikan sebesar 1 poin, maka kepuasan konsumen (Y) akan mengalami
peningkatan sebesar 0,341. Koefisien bernilai positip artinya terjadi hubungan
positif antara kualitas pelayanan (X2) dengan kepuasan konsumen (Y), semakin naik
kualitas pelayanan (X2) maka semakin meningkat kepuasan konsumen (Y).
Nilai prestasi kerja yang diprediksi (Y) dapat dilihat pada tabel Casewise Diagnostics
(kolom Predicted Value). Sedangkan Residual (unstandardized residual) adalah selisih
antara kepuasan konsumen (Y) dengan Predicted Value, dan Std.Residual (standardized
residual) adalah nilai residual yang telah terstandarisasi (nilai semakin mendekati 0 maka
model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya semakin menjauhi 0
atau lebih dari 1 atau -1 , maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan
prediksi.

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN (YOHANES PARMIN)

75-79

Analisis Determinasi (R2)
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
prosentase sumbangan pengaruh variable independent (X1, X2,…..Xn) secara serentak
terhadap variable dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase
variasi variable independent yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi
variable dependen.
Tabel. Hasil Analisis Determinasi
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
a
1
.772
.596
.568
2.86143
a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Motivasi
b. Dependent Variable: Prestasi Kerja
Berdasarkan table diatas, diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0,596 atau
sebesar 59,6%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variable
independent (motivasi dan kompensasi) terhadap variable dependen (prestasi kerja)
sebesar 59,6%. Atau variasi variable independen yang digunakan dalam model (motivasi
dan kompensasi) mampu menjelaskan sebesar 59,6% variasi variable dependen (prestasi
kerja). Sedangkan sisanya sebesar 40,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu
lebih kecil dari R Square dan angka ini bisa memiliki harga negative, Menurut Santoso
dalam Gunawan (2011) menyatakan bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variable
bebas digunakan Adjusted R2 sebagai koefisien determinasi.
Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model
regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi didapat nilai 2.86143, hal ini
berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi prestasi kerja sebesar 2,86143. Sebagai
pedoman jika Standard error of the estimate kurang dari standar deviasi Y, maka model
regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y.
Uji Koefisien Regresi Secara Parsial ( Uji t)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen
(X1,X2,...Xn) secara parsial beerpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
Dari hasil analisis regresi output dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel. Uji t
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
9.360
6.573
Kualitas produk
.520
.100
.627
Kualitas layanan
.341
.118
.346
a. Dependent Variable: Kepuasan nasabah

t
1.424
5.211
2.877

Sig.
.165
.000
.007
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Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:
1.
Pengujian koefisien regresi variabel kualitas produk (X1)
a.
Menentukan Hipotesis
Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas produk
dengan kepuasan nasabah.
Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara kualitas produk
dengan kepuasan nasabah.
b.
Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan Į = 5%.
c.
Menentukan t hitung.
Berdasarkan table diperoleh t hitung sebesar 5,211.
Menentukan t table
d.
Table distribusi t dicari pada Į = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat
kebebasan (df) n-k-1 atau 32 – 2 – 1 = 29 ( n adalah jumlah kasus dan k
adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi
=0,025) hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,045.
e.
Kriteria pengujian
Ho diterima jika t table < t hitung
Ho ditolak jika t hitung > t tabel.
f.
Membandingkan t hitung dengan t table.
Nilai t hitung > t tabel ( 5,211 > 2,045), maka Ho ditolak, dan Ha diterima.
g.
Kesimpulan.
Oleh karena nilai t hitung > t tabel ( 5,211 > 2,045), maka Ho ditolak dan Ha,
diterima yang berarti secara parsial ada pengaruh signifikan antara kualitas
produk dengan kepuasan konsumen. Jadi berdasarkan hasil analisa dapat
disimpulkan bahwa secara parsial kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan
kerja konsumen pada Bank Mandiri Cipulir Jakarta.
Pengujian koefisien regresi variabel Kualitas layanan (X2)
a. Menentukan Hipotesis
Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas
layanan dengan kepuasan nasabah.
Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara kualitas layanan
dengan kepuasan nasabah.
b. Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan Į = 5%.
c. Menentukan t hitung.
Berdasarkan table diperoleh t hitung sebesar 2.877.
a. Menentukan t table
Table distribusi t dicari pada Į = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat
kebebasan (df) n-k-1 atau 32 – 2 – 1 = 29 ( n adalah jumlah kasus dan k
adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi
=0,025) hasil diperoleh untuk t table sebesar 2,045.
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b. Kriteria pengujian
Ho diterima jika –t table < t hitung < t table.
Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel.
c. Membandingkan t hitung dengan t table.
Nilai t hitung > t tabel ( 2,877 > 2,045), maka Ho ditolak, dan Ha diterima.
d. Kesimpulan.
Oleh karena nilai t hitung > t tabel ( 2,877 > 2,045), maka Ho ditolak dan
Ha, diterima yang berarti secara parsial ada pengaruh signifikan antara kualitas
layanan dengan kepuasan nasabah. Jadi berdasarkan hasil analisa dapat
disimpulkan bahwa secara parsial kompensasi berpengaruh signifikan terhadap
prestasi kerja pada Bank Mandiri Cipulir Jakarta.
Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F).
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable independent (X1,X2,….Xn)
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen (Y).
Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi
variable dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku
untuk populasi (dapat digeneralisasikan) . dari hasil output analisis regresi dapat
diketahui nilai F seperti pada table berikut:
Tabel Hasil Uji F
ANOVAb
Sum of
Mean
Model
Squares
df
Square
1
Regression
350.055
2
175.027
Residual
237.445
29
8.188
Total
587.500
31
a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Motivasi
b. Dependent Variable: Prestasi Kerja

F
21.377

Sig.

.000a

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan Hipotesis
Ho : tidak ada pengaruh secara signifikan antara motivasi dan kompensasi secara
bersama-sama terhadap prestasi kerja.
Ha :Ada pengaruh secara signifikan antara motivasi dan kompensasi secara bersamasama terhadap prestasi kerja.
2. Menentukan Tingkat Signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan Į =5% (signifikan 5% atau 0,05 adalah ukuran
standar yang sering digunakan dalam penelitian.
3. Menentukan F hitung
Berdasarkan table yang diperoleh F hitung sebesar 21,377.
Menentukan F table
4.
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78-79

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, Į =5%, df 1 (jumlah variable 1)= 2,
dan df2 (n – k – 1) atau 32 -2-1 = 29 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah
variable independent), hasil diperoleh untuk F table sebesar 3,328.
Kriteria pengujian
- Ho :
diterima bila F hitung < F table
- Ha :
ditolak bila F hitung > F tabel.
Membandingkan F hitung dengan F table
Nilai F hitung > F table ( 21,377 > 3,328 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Kesimpulan
Karena F hitung > F table ( 21,377 > 3,328 ), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh
secara signifikan antara kualitas produk dan layanan secara bersama-sama terhadap
kepuasan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas produk
dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan nasabah pada Bank Mandiri Jakarta.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil deskripsi dan analisa data terhadap kualitas produk dan kualitas
layanan terhadap kepuasan konsumen Bank Mandiri Jakarta, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
Kondisi kualitas produk (X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) Bank Syariah Mandiri
Cipulir dapat disimpulkan bahwa: hasil korelasi kualitas produk (X1) terhadap kepuasan
nasabah (Y) adalah sebesar 0,954 dengan derajat kebebasan n-1= 32-1 = 31 pada tingkat
kepercayaan 95% (alpha=0,05), dihasilkan indeks table koreksi korelasi sebesar 0,355,
berarti 0,954 > 0,355. Demikian halnya hasil dari thitung sebesar 17,417 dengan derajat
kebebasan n – 2 = 30 pada tingkat kepercayaan 95% (alpha=0,05), maka diperoleh ttable =
2,042, yang berarti 17,417 > 2,042. Sementara hasil perhitungan dari regresi ganda adalah
Y = 9.360 + 0,520X1 + 0,341X2 yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 (satu) unit kualitas
produk akan diikuti dengan 0,520, dan kenaikan 1 (unit) pelayanan akan diikuti dengan
0,341.
1. Kondisi kualitas layanan (X2) terhadap kepuasan konsumen (Y) pada konsumen bank
Mandiri Cipulir dapat disimpulkan bahwa: hasil korelasi kualitas layanan (X2) terhadap
kepuasan konsumen (Y) sebesar 0,955 dengan derajat kebebasan n - 1= 32 - 1 = 31 pada
tingkat kepercayaan 95% (alpha=0,05), dihasilkan indeks table koreksi korelasi sebesar
0,355, berarti 0,955 > 0,355. Demikian halnya hasil dari thitung sebesar 17,632 dengan
derajat kebebasan n – 2 = 30 pada tingkat kepercayaan 95% (alpha=0,05), maka diperoleh
ttable = 2,042, yang berarti 17,632 > 2,042. Sementara hasil perhitungan dari regresi ganda
adalah Y = 10,456 + 0,941 X2 yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 (satu) unit kualitas
layanan akan diikuti dengan 0,941 kepuasan konsumen. Untuk mengetahui kekekuatan
hubungan antara kualitas layanan (X2) dengan kepuasan konsumen (Y) dengan
mengkuadratkan korelasi (r=X1Y)2 diketahui kekuatan hubungannya sebesar (0,955)2 =
0,912=91,2%.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang
signifikan dan sangat kuat antara variable kualitas produk (X2) dengan kepuasan nasabah
(Y), dengan hasil t hitung = 17,632 lebih besar dari t table sebesar 2,042 (17,417 > 2,042).
2. Terkait dengan kualitas produk (X1) dan kualitas layanan (X2) secara bersama-sama
dapat disimpulkan bahwa: hasil koefisien korelasi kualitas produk (X1) terhadap kualitas
layanan (X2) sebesar 0,888, dengan derajat kebebasan n-1= 32-1 = 31 pada tingkat
kepercayaan 95% (alpha=0,05), dihasilkan indeks table koreksi korelasi sebesar 0,355,
berarti 0,888 > 0,355. Sementara hasil perhitungan dari koefisien korelasi ganda (Ro12)
sebesar 0,980, sehingga dapat temukan hasil uji koefisien regresi secara bersama-sama (
Uji F) dengan tingkat kepercayaan 95% dan alpha 5% pada derajat kebebasan n – k – 1 (
32 – 2 – 1 = 29), diperoleh Ftable sebesar 3,328. Adapun hasil Fhitung sebesar 348. Dengan
demikian 348 > 3,328 yang berarti Ho ditolak, dan Ha diterima, sehingga terdapat
pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dan kualitas layanan secara bersamasama (X1 dan X2) terhadap kepuasan nasabah (Y). Dengan dukungan koefisien
determinasi pada koefisien korelasi ganda sebesar 0,980 dengan mengkuadratkan korelasi
sebesar (0,980)2 = 96%, berarti variable dependen (kepuasan nasabah) dipengaruhi oleh
variable independen (kualitas produk dan kualitas layanan), dan sisanya sebesar 4%
dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
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ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KEPUASAN NASABAH, DAN
KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH
(STUDI PADA PT BANK PERMATA TBK CABANG WISMA AKR)
Mona Kharisma
Bintoro Ariyanto
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas
layanan, kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada PT.
Bank Permata Tbk Cabang Wisma AKR. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah persamaan regresi, uji t dan uji F. Persamaan regresi yang dihasilkan
adalah Y=2,865 +0,329X1+0,347X2+0,363X3.
Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan terdapat pengaruh yang
signifikan dengan arah positif untuk masing-masing variabel bebas secara parsial yaitu
variabel kualitas layanan, kepuasan nasabah, dan kepercayaan nasabah berpengaruh
terhadap loyalitas nasabah. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan terdapat
pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan, kepuasan nasabah dan kepercayaan
nasabah secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah.
Kata Kunci : Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah, Kepercayaan Nasabah, Loyalitas
Nasabah.
1.1 Latar Belakang
Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis
dalam menyerasikan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan
utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi
bank sebagai perantara (intermediary) antara pihak-pihak kelebihan dana (surplus of funds) dan
pihak yang memerlukan dana(luck of funds). Sebagai agent of development, bank merupakan
alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis
usaha pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang
memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara (Hermansyah, 2011:3).
Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah adalah konsep yang berbeda dengan argumen
bahwa kualitas pelayanan yang dipersepsikan merupakan suatu bentuk sikap, evaluasi yang
menyeluruh dalam jangka panjang, sedangkan kepuasan menunjukkan ukuran transaksi tertentu.
Oleh karena itu, kepuasan berlangsung dalam jangka pendek. Semakin tinggi tingkat kualitas
pelayanan yang dipersepsikan, semakin meningkatnya kepuasan konsumen (Anggoro,
2010:71).
Kepuasan pelanggan adalah hasil dari perbandingan antara harapan dan kenyataan yang
diterima pelanggan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Ada dua kemungkinan untuk harapan
yang terbentuk karena informasi dari penjual. Kemungkinan yang pertama adalah bila penjual
memberikan informasi yang berlebihan terhadap pelanggan dari barang atau jasa yang dijual,
maka pelanggan akan mempunyai pengharapan yang terlalu tinggi, sehingga berakibat
1
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ketidakpuasan apabila penjual tidak dapat memenuhi informasinya. Kemungkinan kedua adalah
bila penjual kurang memberikan informasi kepada pelanggan, maka pelanggan akan kurang
tertarik (harapannya rendah), pada produk atau pelayanan tersebut, sehingga transaksi jual beli
tidak akan terjadi.
Menurut Agung (2011) kepercayaan didefinisikan sebagai kemauan untuk
menyandarkan diri pada hubungan dengan partnernya berlandaskan atas keyakinan.
Kepercayaan muncul dari kemampuan untuk membuktikan sesuatu, reliabilitas dan
intensionalitas. Kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa akan meningkatkan nilai
hubungan yang terjalin dengan penyedia jasa. Tingginya kepercayaan akan dapat berpengaruh
terhadap menurunnya kemungkinan untuk melakukan perpindahan terhadap penyedia jasa lain.
Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, mempertahankan
mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup
perusahaan, hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan
mempertahankan mereka. Menurut Tjiptono (2012) menyatakan loyalitas pelanggan dapat
didefinisikan sebagai respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh
komitmen yang mendasari keberlanjutan relasi, dan biasanya tercermin dalam pembelian ulang
yang konsisten.
Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, mempertahankan
mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup
perusahaan. Salah satu strategi yang harus dilakukan oleh Bank Permata adalah meningkatkan
loyalitas untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi dengan cara survei nasabah
Bank Permata untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabahnya. Nasabah dalam hal ini adalah
mereka para konsumen yang menabungkan uang mereka, maupun yang melakukan transaksi
kredit dengan suatu bank atau lembaga keuangan. Menurut Bank Permata, visinya bagi nasabah
adalah menjadi mitra pilihan melalui kesempurnaan pelayanan dan pemberian solusi yang
optimal.
Jika harapan nasabah tercapai maka akan memberikan kepuasan bagi nasabah tersebut.
Hal ini perlu mendapat perhatian khusus bagi Bank Permata, karena menciptakan kepuasan
nasabah terhadap suatu bank tidak mudah. Sampai saat ini Bank Permata selalu berusaha
meningkatkan kepuasan yang diwujudkan dengan upaya peningkatan non fisik, yaitu
kemampuan layanan para karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah melalui
pelatihan dan juga memberikan pelayanan melalui layanan 24 jam dari mobile banking serta
internet banking yang menyediakan wadah komunikasi bagi nasabah maupun calon nasabah
yang dapat dimanfaatkan setiap waktu untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi
mengenai produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu kualitas pelayanan yang baik
menyebabkan kepuasan bagi nasabah sehingga nasabah akan menjadi nasabah yang loyal.
Nasabah yang puas akan memiliki loyalitas, tidak mudah beralih ke pesaing dan nasabah
yang tidak puas akan tidak loyal. Kepuasan nasabah yang berlanjut kepada loyalitas nasabah
akan berdampak terhadap penjualan jasa perbankan yang berarti mempengaruhi profit bank
untuk kelangsungan hidup bank itu sendiri (Hallowell, 2013:27). Sehingga dapat diharapkan
Bank Permata dapat bersaing dan menjadi pemimpin pasar dalam jasa perbankan. Strategi
loyalitas pelanggan merupakan inti dari serangkaian program taktis oleh sebab itu Bank Permata
harus melakukan strategi untuk mencapai keunggulan bersaing yang membedakannya dengan
perbankan lain dan mencapai tujuannya yaitu menjadi pemimpin pasar dalam jasa perbankan.
Keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai lebih yang dinilai
penting oleh pelanggan dan membedakannya dari pesaing.
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Loyalitas nasabah adalah puncak pencapaian pelaku bisnis perbankan. Nasabah yang
puas dan setia tidak akan ragu untuk menjadi penyebar kabar baik yang selalu menyebarkan
kebaikan mengenai produk perbankan yang di konsumsinya. Mereka memiliki kredibilitas
yang tinggi, karena tidak dibayar oleh pihak manapun untuk merekomendasikan produk atau
merek perbankan tersebut. Mempertahankan nasabah yang loyal memang harus mendapatkan
prioritas yang utama dari pada mendapatkan nasabah baru, karena untuk merekrut atau
mendapatkan nasabah baru bukanlah hal yang mudah karena akan memerlukan biaya yang
banyak, maka sangat rugi bila perusahaan melepas nasabah yang telah loyal secara begitu saja.
1.2
1)
2)
3)
4)

Perumusan Masalah
Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah?
Apakah kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah?
Apakah kepercayaan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah?
Apakah kualitas layanan, kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah berpengaruh terhadap
loyalitas nasabah?

2.1 KajianPustaka
2.1.1 Kualitas Layanan
Menurut Rangkuti (2012:28) definisi kualitas layanan adalah penyampaian jasa yang
akan melebihi tingkat kepentingan pelanggan. Menurut Tjiptono (2011:59), kualitas layanan
adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengandalannya atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai
seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang
mereka terima. Menurut Tjiptono (2010:121), kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus
tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan
definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor utama yang mempengaruhi kualitas
layanan, yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan. Jika rasa yang dirasakan bisa
sesuai dengan jasa yang diharapkan, maka kualitas layanan tersebut akan dipersepsikan baik
atau positif. Begitu pula sebaliknya jika jasa yang dipersepsikan lebih jelek dibandingkan
dengan jasa yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan negatif atau buruk. Sehingga baik
tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi
harapan pelanggannya secara konsisten.
2.1.2 KepuasanNasabah
Definisi kepuasan menurut Kotler dan Kevin Lane (2013:177) merupakan suatu
perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul setelah membandingkan antara kesannya
terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapannya. Menurut Bitner (2010:92) definisi
kepuasan adalah respon atau tanggapan konsumen
mengenai pemenuhan
kebutuhan.
Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau
produk itu sendiri yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Kepuasan nasabah sangat penting untuk
mempertahankan loyalitas pelanggan, agar pelanggan tetap setia membeli produk atau jasa kita.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepuasan diartikan sebagai perasaan senang yang
diperoleh melalui pengorbanan. Lebih lanjut terdapat beberapa kepuasan pelanggan menurut
para ahli lainnya sebagaimana dalam penelitian Oliver. Ia menjelaskan bahwa kepuasan
pelanggan adalah bagian dari pemasaran dan memainkan peran penting di dalam pasar (Oliver,
2013:31).
3

83-91
2.1.3 KepercayaanNasabah
Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan
pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku
tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu
harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat
dipercaya (Barnes, 2013:148). Dalam konsep relationship marketing, kepercayaan merupakan
salah satu dimensi dari relationship marketing untuk menentukan sejauhmana yang dirasakan
suatu pihak mengenai integritas dan janji yang ditawarkan pihak lain. Kepercayaan terhadap
merk terbentuk dari pengalaman masa lalu dan interaksi sebelumnya. Suatu pengalaman
konsumsi dapat didefinisikan sebagai kesadaran dan perasaan yang dialami konsumen selama
pemakaian produk atau jasa (Sunarto, 2010:236).
2.1.4 Loyalitas Nasabah
Menurut Ali Hasan (2013:83) loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang yang
membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan
merupakan seseorang yang terus menerus dan berulangkali datang ke suatu tempat yang sama
untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa
dan membayar produk atau jasa tersebut. Menurut Gremler (2011:83), bahwa loyalitas
pelanggan adalah pelanggan yang tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi juga
mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan jasa, misalnya dengan
merekomendasikan orang lain untuk membeli. Griffin (2013:38) berpendapat bahwa pelanggan
yang loyal adalah pelanggan yang sangat puas dengan produk atau jasa tertentu sehingga
mempunyai antusiasme untuk memperkenalkannya kepada siapapun yang dikenal.
2.2 Kerangka Pemikiran
H4
KualitasLayanan

H1

KepuasanNasabah
H2
Kepercayaan
Nasabah

H3

Loyalitas Nasabah
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2.2.1 Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah
Kualitas pelayanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi loyalitas
pelanggan dikarenakan pelanggan yang terpuaskan nilai pribadinya dan mengalami mood
yang positif terhadap pelayanan akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan
tersebut. Pelanggan seringkali tidak loyal disebabkan oleh adanya pelayanan yang buruk atau
kualitas pelayanan yang semakin menurun dari yang diharapkan pelanggan. Penelitian yang
dilakukan oleh Hygid Starini (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Menurut Parasuraman (2011:23)
mengemukakan bahwa kualitas layanan dapat dipengaruhi oleh keramahan penjual kepada
pembeli, kecekatan penjual kepada pembeli dan kebersihan penampilan fisik.
Menurut Siagian (2010:11) kualitas layanan dapat dipengaruhi oleh keramahan
penjual kepada pembeli, kecekatan penjual kepada pembeli dan kebersihan penampilan
fisik. Menurut Siagian (2012:114) mengemukakan bahwa kualitas layanan dapat dipengaruhi
oleh pelayanan secara umum dengan rasa menyenangkan yang diberikan orang lain disertai
kemudahan-kemudahan dalam memenuhi segala kebutuhan mereka.
2.2.2 Pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah
Loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan saling berhubungan satu dengan lainnya.
Hubungan antara nilai loyalitas dan kepuasan dipengaruhi oleh karakteristik produk dan pola
pembeliannya. Jika pelanggan memiliki sikap positif terhadap suatu merek maka pelanggan
akan merasa puas. Sehingga pelanggan tersebut berusaha untuk menarik dan memberi saran
kepada orang lain untuk menjadi pelanggan baru. Menurut pendapat Assael (2010:98) bahwa
kepuasan yang dirasakan pelanggan dapat meningkatkan intensitas pembelian, dan dengan
tingkat kepuasan yang optimal ini akan mendorong terciptanya loyalitas.
Penelitian yang dilakukan oleh Oliver (2013:159) menunjukkan bahwa kepuasan
pelanggan adalah konsep penting dalam konsep pemasaran dan penelitian konsumen,sudah
menjadi pendapat umum bahwa jika konsumen merasa puas dengan suatu merek, mereka
cenderung akan terus membeli dan menggunakannya serta memberitahu orang lain tentang
penggalaman mereka yang meyenangkan dengan merek tersebut. Dan menurut penelitian
yang dilakukan Nugroho Setiadi (2011:129) menyatakan kepuasan pelanggan ditandai
dengan sikap menyenangi suatu merek yang diprestasikan dalam pembelian yang konsisten
terhadap merek itu sepanjang waktu.
2.2.3 Pengaruh kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah
Kepercayaan secara jelas sangat bermanfaat dan penting untuk membangun
relationship, walaupun menjadi pihak yang dipercaya tidaklah mudah dan memerlukan
usaha bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Agusta dan Dedy (2011) menunjukkan bahwa
kepercayaan dan kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dengan tingkat
korelasi yang sangat erat. Penelitian Morgan dan Hunt (2010), mereka berhasil
mengungkapkan bahwa perilaku keterhubungan yang terjadi antara perusahaan dengan mitramitranya banyak yang ditentukan oleh kepercayaan dan komitmen sehingga dapat
diperkirakan bahwa kepercayaan akan mempunyai hubungan yang positif dengan loyalitas.
Menurut Mowen Minor (2011:108) tentang kepercayaan pelanggan adalah sebagai
sejauhmana seorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai
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komitmen pada merek tertentu, dan berniat terus membelinya dimasa depan.
2.2.4 Pengaruh kualitas layanan, kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap
loyalitas nasabah
Dalam persaingan yang semakin ketat, usaha untuk memberikan kualitas layanan yang tinggi
dan menciptakan kepuasan nasabah yang tinggi dirasakan sangat penting bagi para
pengusaha, karena menurut Cronin dan Taylor (2012), kualitas pelayanan yang tinggi serta
kepuasan pelanggan yang tinggi pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pelanggan.
Penerimaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi akan mendapatkan tingkat kepuasan
yang lebih tinggi dari pada penerimaan produk dengan kualitas yang lebih rendah. Zulganef
(2012) membuktikan bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan
pada perusahaan yang menggunakan kartu kredit. Ramadania (2012) dalam penelitian
membuktikan hipotesis bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas nasabah pada Bank Muamalat Indonesia.
2.3
H1:
H2:
H3:
H4 :

Hipotesis
Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah.
Kepuasan Nasabah berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah,
Kepercayaan Nasabah berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah.
Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah dan Kepercayaan Nasabah berpengaruh terhadap
Loyalitas Nasabah.

3. Metode Penelitian
3.1 HorizonWaktu
Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi crosssectional.
Studi cross sectional adalah sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali
dikumpulkan, mungkin selama harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab
pertanyaan penelitian.
3.2 Unit Analisis Data
Unit analisis data merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis
merupakan suatu penelitian yang dapat berupa individu, kelompok, organisasional,
perusahaan, waktu dan wilayah tertentu yang sesuai dengan fokus penelitiannya. Untuk
analisis pada penelitian ini adalah nasabah, penulis mengambil data pada Bank Permata di
Jakarta dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi di Jalan Panjang Wisma AKRNo.5
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530,Tlp:(021)5311134, pada para nasabah PT. Bank Permata.
3.3 Variabel
1) Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat merupakan variabel yang saling berhubungan dengan data yang berada pada
variabel lain atau variabel yang tergantung pada variabel lain. Variabel terikat berfungsi
diterangkan oleh variabel lainnya.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Loyalitas
Nasabah.
2) Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya (variabel yang tidak

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 1 Agustus 2017]

86-91

tergantung pada variabel lain). Variabel bebas berfungsi menerangkan variabel lainnya.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, kepuasan nasabah
dan kepercayaan nasabah.
3.4 Uji Instrumen Data
1) Uji Validitas
Apabila alat ukur yang digunakan pada kuesioner mampu mengukur kualitas layanan,
kepuasan nasabah, dan kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah maka kuesioner
yang digunakan pada penelitian ini dapat dianggap valid atau sah.Validitas yang digunakan
dalam penelitian ini (content validity) menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data
dengan apa yang akan diukur.
2) Uji Reliabilitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat keandalan dari alat ukur (indikatorvariabel)
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.
3.5 Pengujian Asumsi Klasik
Dalam penelitian uji asumsi klasik yang diterapkan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas,
uji hekteroskedastitas dan otokorelasi.
3.6Analisis Regresi Liniear Berganda
Rumus regresi liniear berganda sebagai berikut:
Y= a+b1X1+b2X2+ b3X3+e
Keterangan:
Y = Loyalitas Nasabah
X1 = KualitasLayanan
X2 = Kepuasan Nasabah
X = Kepercayaan Nasabah
a
= Konstanta
b
= Koefisiens regresi variabel Kualitas Layanan
b2 = Koefesiens regresivariabel Kepuasan Nasabah
b3 = Koefisiens regresi variabel Kepercayaan Nasabah
e
= pengganggu(error)
3.7 Uji Statistik
1) Uji Hipotesis Parsial(Uji t)
Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah individu variabel mempunyai pengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen. Dasar
pengambilan keputusan adalah sebagai
berikut:
1) Jika statistikthitung<statistikttabel, maka Ho diterima. Jika statistik thitung>statistik ttabel, maka
Ho ditolak.
2) Jika probabilitas <5% maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara parsial variabel
independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas >5% maka Ho diterima, artinya
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tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.
2) Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikasi yang ditetapkan
untuk penelitian dengan probability value dari hasil penelitian.
Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1) Jika statistikFhitung<statistikFtabel, maka Ho diterima. Jika statistikFhitung>
statistik Ftabel, maka Ho ditolak.
2) Jika probabilitas <5% maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara parsial variabel
independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas >5% maka Ho diterima, artinya
tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.
4.1 Hasil Penelitian
Pada penelitian ini, pengukuran dilakukan atas empat variabel yaitu kualitas layanan,
kepuasan nasabah, dan kepercayaan, terhadap loyalitas nasabah yang dilakukan pada 58
responden, dimana seluruh responden menjawab keseluruhan kuesioner yang telah dibagikan
oleh peneliti.
4.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Semua pertanyaan dalam kuesioner telah valid dan pengujian reliabilitas variabel

kepuasan nasabah dengan SPSS dihasilkan Alpha Croanbach sebesar 0.897untuk variabel
kualitas layanan, 0,845 untuk variabel kepuasan nasabah sebesar 0,762, untuk variabel
kepercayaan, dan 0,862 untuk variabel loyalitas nasabah. Keempat nilai yang ada > 0,6
sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.3 Uji Asumsi Klasik
Hasil pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
hekteroskedastitas dan otokorelasi, telah memenuhi uji asumsi klasik.
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah:
Y = 2,865 + 0,329X1+ 0,347X2+ 0,363X3
Dimana:
Y = Loyalitas Nasabah
X1 = Kualitas Layanan
X2 = Kepuasan Nasabah
X3 = Kepercayaan Nasabah
4.5 Uji Statistik t
Uji statistik t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara
parsial terhadap variabel terikat. Adapun kriteria yang digunakan dalam menguji uji statistik t
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kepercayaan = 95 persen
(Į=5 persen), derajat kebebasan (df)=n– k =58 – 4 =54, di dapat ttabel = 2,005.
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1) Pengaruh Kualitas Layanan (X1) terhadap Loyalitas nasabah (Y)
Variabel kualitas layanan memiliki nilaithitung 4,131 lebih besar dari ttabel 2,005. & sig
0,000<0,05, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima.
Dari hasil dilapangan dapat dilihat bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh karyawan
bank permata berpengaruh signifikan terhadap loyalitas para nasabahnya. Dengan layanan
yang baik dan penuh keramahan membuat para nasabah merasa sangat diperhatikan dan
dibantu dalam bertransaksi maupun dalam menghadapi kendala perbankan. Kualitas layanan
yang diberikan oleh para petugas Bank Permata dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut
dapat dilihat dari tingginya hasil perhitungan kuesioner yang disebar kepada para nasabah.
Hal tersebut tentunya tidak boleh berhenti sampai disitu saja, kualitas layanan harus selalu
ditingkatkan lagi. Hipotesa awal yang diajukan oleh peneliti adalah Ho1 tidak ada pengaruh
signifikan antara kualitas layanan dan loyalitas nasabah tidak dapat diterima. Hasil yang
didapat justru menunjukan bahwa loyalitas nasabah dipengaruhi oleh kualitas layanan yang
dimana hal tersebut sesuai dengan Ha1 yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara
kualitas layanan dan loyalitas nasabah (terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara
variabel kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah).
2) Pengaruh Kepuasan nasabah (X2) terhadap Loyalitas nasabah (Y)
Variabel kepuasan nasabah memiliki nilaithitung 3,083 lebih besar dari ttabel 2,005.& sig
0.003<0.05 maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima.
Dari hasil dapat disimpulkan bahwa jika nasabah memiliki tingkat kepuasan yang tinggi maka
nasabah akan menjadi loyal. Jika nasabah loyal maka nasabah tidak akan berpaling untuk
memilih brand perbankan yang lain. Kepuasan nasabah adalah salah satu visi yang diemban
oleh bank permata. Dengan kepuasan yang dirasakan nasabah akan menimbulkan tingkat
kepercayaan yang tinggi terhadap Bank Permata. Dengan hadirnya kepuasan nasabah maka
nasabah akan menjadi loyal dan tidak akan memilih bank lain untuk menanamkan modalnya.
Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dimana didapat hasil bahwa kepuasan
berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Hipotesa awal yang diajukan adalah Ho2 yaitu tidak
terdapat pengaruh antara kepuasan nasabah dengan loyalitas nasabah tidak diterima dan Ha1
yang diterima yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan nasabah dan
loyalitas nasabah Bank Permata Cabang Wisma AKR Jakarta Barat.(terdapat pengaruh
signifikan secara parsial antara variabel kepercayaan terhadap loyalitas nasabah).
3) Pengaruh Kepercayaan Nasabah (X3) terhadap Loyalitas nasabah (Y)
Variabel kepercayaan memiliki nilaithitung 2,751 lebih besar darittabel2,005. & sig0,008<0,05,
maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima.
Dari hasil dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan nasabah sangat penting untuk
menciptakan loyalitas nasabah. Jika para nasabah percaya akan bank yang digunakan maka
dalam meraih sebuah loyalitas bukan hal yang sulit. Karena selain kepuasan nasabah,
kepercayaan nasabah juga sangat sulit diraih. Seperti yang telah diungkapkan pada penjabaran
variabel sebelumnya, tingkat kepercayaan yang tinggi menentukan dipilih atau tidaknya suatu
produk oleh nasabah. Jika para nasabah mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap Bank
Permata maka mereka tidak akan berpaling ke bank lainnya. Hal tersebut sesuai dengan
penjabaran hipotesa atas variabel kepercayaan. Hipotesa awal yang diajukan adalah Ho3 tidak
ada pengaruh yang signifikan antara variabel kepercayaan dan loyalitas nasabah. Hal tersebut
dipatahkan oleh hasil penelitian terhadap para nasabah dengan hasil kepercayaan yang
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nasabah miliki berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, dan hal tersebut sejalan dengan
hipotesa Ha3. Maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. (terdapat pengaruh signifikan secara parsial
antara variabel kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah).
4.6 Uji F
Hasil data yang tertera pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 106,325 sedangkan
untuk nilai Ftabel dengan taraf signifikasi (Į)=0,05 dan jumlah sampel 58 maka diperoleh
Ftabel sebesar 2,78.
HasilFhitung=106,325>Ftabel2,78,& sig=0.000<0.05 dari ketiga variabel independen yang
digunakan apabila digabung maka akan menghasilkan tingkat loyalitas yang sangat tinggi.
Jika seorang konsumen diberikan layanan yang baik maka tingkat kepuasan nasabah akan
tinggi, dan jika tingkat kepuasan sudah diraih maka kepercayaan akan datang dengan
sendirinya, dan jika kepercayaan sudah ada maka loyalitas sudah pasti akan datang. Dari hasil
diatas dapat dibuktikan bahwa variabel independen jika digabungkan akan memberikan hasil
yang sangat memuaskan. Dari hasil di atas dapat dibuktikan bahwa variabel independen jika
digabungkan akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Berdasarkan hasil perhitungan
ujiF, maka semua variabel independen berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap
variabel dependen. Maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima, yaitu terdapat pengaruh signifikan
antara variabel kualitas layanan, kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap
loyalitas nasabah.
5.1 Kesimpulan
1) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kualitas layanan terhadap
loyalitas nasabah, karena nilai thitung 4,131 >ttabel 2,005 dan nilai probabilitas 0,000
<0,05.
2) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kepuasan nasabah terhadap
loyalitas nasabah, karena nilai thitung 3,083>ttabel 2,005 dan nilai probabilitas 0,003
<0,05.
3) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kepercayaan nasabah terhadap
loyalitas nasabah, karena nilait hitung 2,751>ttabel 2,005 dan nilai probabilitas 0,008
<0,05.
4) Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Fhitung 106,325>Ftabel 2,78 dan tingkat
probabilitas 0,000<0,05. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas yaitu kualitas
layanan, kepuasan
nasabah dan kepercayaan nasabah secara bersama-sama
berperngaruh terhadap variabel terikat yaitu loyalitas nasabah secara signifikan.
5.2 Saran
1) Perusahaan perlu melakukan survei secara berkala mengenai bagaimana kepercayaan
nasabah, serta diharapkan karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan karyawan
guna meningkatkan kepercayaan nasabah yang akan berdampak pada kualitas layanan,
kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah.
2) Tanggapan responden untuk variabel kualitas layanan sebagian besar menyatakan
setuju terhadap kesepuluh indikator kualitas layanan tersebut. Kondisi ini
memberikan kesan bahwa nasabah bank Permata cabang Wisma AKR setuju
mengenai kualitas layanan dibank Permata cabang Wisma AKR.
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3) Tanggapan responden untuk variabel kepuasan nasabah sebagian besar menyatakan
setuju terhadap kesepuluh indikator kepuasan nasabah tersebut. Kondisi ini
memberikan kesan bahwa nasabah bank Permata cabang Wisma AKR setuju
mengenai kepuasan nasabah dibank Permata cabangWisma AKR.
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PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP
KINERJA PERBANKAN PERIODE 2012 – 2016
Iwin Listiana
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
ABSTRAK
Tujuan utama penelitian adalah menguji secara empiris pengaruh Intellectual
Capital terhadap kinerja perbankan yang diproksi dengan Cost to Asset (CTA) dan
Return on Asset (ROA) serta menginvestigasi secara empiris pengaruh jenis bank
(GROUP) terhadap Cost to Asset (CTA) dan Return on Asset (ROA). Data diperoleh
dari 125 perbankan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama 2012-2016. Model
pengukuran Intellectual Capital menggunakan Value Added Intellectual Coefficient
(VAIC) secara agregat maupun secara per komponen Human Capital Efficiency (HCE),
Structural Capital Efficiency (SCE) dan Capital Employed Efficiency (CEE) serta
GROUP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) VAIC berpengaruh negatif terhadap
CTA dan berpengaruh positif terhadap ROA; (2) HCE berpengaruh negatif terhadap
CTA dan tidak berpengaruh positif terhadap ROA; (3) SCE berpengaruh negatif
terhadap CTA dan berpengaruh positif terhadap ROA; (4) CEE tidak berpengaruh
negatif terhadap CTA dan tidak berpengaruh positif terhadap ROA; (5) Jenis bank
(GROUP) tidak berpengaruh terhadap CTA maupun ROA.
Kata kunci : VAIC, GROUP, Cost to Asset (CTA) dan Return on Asset (ROA).
ABSTRACT
The principal purpose of this study are to analyze the impact of intellectual capital on
banking performance with Cost to Asset (CTA) and Return on Asset (ROA) and analyze the
impact of types of bank on banking performance with Cost to Asset (CTA) and Return on Asset
(ROA).Data were drawn from 125 Indonesian banking sectors that listed in Indonesian Stock
Exchange (IDX) for years 2012 – 2016. The model to measure Intellectual Capital agregatlyusing Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) or separately-using Human Capital
Efficiency (HCE), Structural Capital Efficiency (SCE), Capital Employed Efficiency (CEE)
and GROUP. The result of this research show that: (1) VAIC has a negative effect to the CTA
and has a positive effect to the ROA; (2) HCE has a negative effect to the CTA and doesn’t
have a positive effect to the ROA; (3) SCE has a negative effect to the CTA and has a positive
effect to the ROA; (4) CEE doesn’t have a negative effect to the CTA and doesn’t have positive
effect to the ROA; (5) GROUP doesn’t have a positive and a negative effect to CTA and ROA.
Keywords: VAIC, GROUP, Cost to Asset (CTA) and Return on Asset (ROA).
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PENDAHULUAN
Era globalisasi, inovasi teknologi serta dalam rangka menyambut ASEAN Economic
Community(AEC)2015 dimana persaingan industri khususnya pada sektor perbankan akan
semakin ketat dengan ditandai munculnya industri-industri baru yang berbasis pengetahuan
(knowledge-based business). Basis pertumbuhan perusahaan berubah dari bisnis yang
berdasarkan tenaga kerja (labor-based business) menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan
(knowledge-based business) dengan karakter utama ilmu pengetahuan (Ekowati, 2012).
Fenomena pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat industrialis dan jasa ke masyarakat
berpengetahuan ditandai munculnya “new economy”, secara prinsip didorong oleh
perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, yang menyebabkan meningkatnya
perhatian pada intellectual capital (Petty dan Guthrie, 2000; Bontis, 2001).
Intellectual capital/IC (modal intelektual) populer pada awal 1990-an (Stewart, 1991;
1994). Intellectual capital telah mendapat perhatian lebih, bagi para akademisi, perusahaan
maupun para investor. Intellectual capital dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam
pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan
kekayaan (Stewart, 1997). Namun timbul perdebatan tentang modal intelektual yaitu terletak
pada pengukurannya. Para peneliti berusaha menemukan cara yang dapat diandalkan untuk
mengukur intellectual capitaldalam intangible assets (aktiva tak berwujud).
Pembedaan antara intangible assets dan intellectual capital telah disamarkan ke dalam
pengertian intangible yang keduanya dirujuk pada istilah goodwill (APB, 1970; ASB, 1997;
IASB, 2004). Hal ini dapat ditelusuri pada awal tahun 1980-an ketika catatan dan
pemahaman umum tentang nilai intangible, biasanya diberi nama goodwill, mulai tampak
dalam praktek bisnis dan akuntansi (IFA, 1998), (Ulum, 2007). Dalam penelusuran praktek
pencatatan intangible tersebut, Guthrie et al.(1999) dan IFA (1998) menemukan bahwa
akuntansi tradisional tidak dapat menyajikan informasi tentang identifikasi dan pengukuran
intangibles dalam organisasi, khususnya organisasi yang berbasis pengetahuan. Jenis
intangible baru seperti kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, model-model
simulasi, sistem administrasi dan komputer tidak diakui dalam model pelaporan manajemen
dan keuangan tradisional.
Intellectual capital berkembang setelah muncul PSAK N0 19 revisi tahun 2012 mengenai
aset tidak berwujud. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai intellectual capital,
tetapi kurang lebih intellectual capital telah mendapat perhatian stakeholders. Menurut PSAK
19 (revisi 2012) aset tidak berwujud adalah aset 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 (IAI, 2002). Dari pernyataan di atas menyebutkan beberapa contoh dari aktiva
tidak berwujud antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem
atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek
dagang (termasuk merek produk/brand names). Selain itu juga ditambahkan piranti lunak
komputer, hak paten, hakcipta, film gambar hidup, daftar pelanggan, hak pengusahaan hutan,
kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, hak
pemasaran, dan pangsa pasar.
Pengakuan intellectual capital dalam mendorong nilai dan keunggulan kompetitif
perusahaan khususnya dunia perbankan sudah mulai menjadi perhatian stakeholders.

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 1 Agustus 2017]

94-108

Sedangkan pengukuran yang tepat terhadap intellectual capital menurut Pulic (1998; 1999;
2000) tidak mengukur secara langsung intellectual capital perusahaan tetapi mengajukan
suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan
intelektual perusahaan (Value Added Intellectual Coefficient – VAIC™). Komponen utama
dari VAIC™ dapat dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu physical capital (VACA –
value added capital employed), human capital (VAHU – value added human capital), dan
structural capital (SCVA – structural capital value added).
Menurut Pulic (1998), tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis pengetahuan adalah
untuk menciptakan value added. Sedangkan untuk dapat menciptakan value added
dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical capital (yaitu dana-dana keuangan) dan
intellectual potential (direpresentasikan oleh karyawan dengan segala potensi dan kemampuan
yang melekat pada mereka). Pulic (1998) dalam Ulum (2008) menyatakan bahwa intellectual
ability (yang kemudian disebut dengan VAIC™) menunjukkan bagaimana kedua sumber
daya tersebut (physical capital dan intellectual potential) telah secara efisien dimanfaatkan
oleh perusahaan.
Hubungan antara VAIC™ dengan kinerja keuangan telah dibuktikan secara empiris oleh
Firer dan Williams (2003) di Afrika Selatan. Hasilnya mengindikasikan bahwa hubungan
antara efisiensi dari value added intellectual coefficient (VAIC™) dan tiga dasar ukuran
kinerja perusahaan (yaitu profitabilitas ROA, produktivitas ATO, dan MB - market to book
value) secara umum adalah terbatas dan tidak konsisten. Secara keseluruhan, hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa phisical capital merupakan faktor yang paling signifikan berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan di Afrika Selatan.
Penelitian tentang intellectual capital semakin berkembang antara lain dengan variabel
yang dikaitkan dengan tingkat efisiensi biaya yang dikelola oleh perusahaan perbankan. Salah
satunya peneliti tertarik pada Sarayuth Saengchan (2007) yang meneliti peran intellectual
capital dalam menciptakan nilai tambah dan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di
Thailand. Data diperoleh dari Bank of Thailand dan Bursa Efek Thailand. Sarayuth
menggunakan metode Pulic yaitu value added intellectual coefficient (VAIC™), variabel
independen VAIC™, variabel dependen yaitu Return Asset (ROA) dan biaya untuk aset /
Cost to Asset (CTA). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Ulum (2007) dengan hasil yang
diperoleh adanya pengaruh positif dari VAIC™ terhadap kinerja perusahaan perbankan masa
kini dan masa mendatang, namun tidak ditemukan pengaruh pertumbuhan VAIC™ terhadap
kinerja perusahaan.
Peneliti Tan, et al, (2007) menggunakan 150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Singapore sebagai sampel penelitian. Hasilnya konsisten dengan penelitian Chen et al,
(2005) bahwa VAIC™ berhubungan secara positif dengan kinerja perusahaan, juga
berhubungan positif dengan kinerja perusahaan di masa mendatang. Penelitian ini juga
membuktikan bahwa rata-rata pertumbuhan VAIC™ berhubungan positif dengan kinerja
perbankan. Dengan menggunakan metode Pulic yaitu value added intellectual coefficient
(VAIC™), variabel independen VAIC™, variabel dependen yaitu biaya untuk aset / Cost to
Asset (CTA) dan Return Asset (ROA) sebagai proksi kinerja perbankan.
Pemilihan sektor perbankan menurut Firer dan William (2003); Saengchan et al. (2007);
Ulum (2007) industri perbankan adalah salah satu sektor yang paling intensif intellectual
capitalnya. Sektor perbankan merupakan usaha jasa dimana layanan prima kepada pelanggan
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sangat bergantung pada intelek/akal atau kecerdasan modal manusia, industries) yaitu
industri yang memanfaatkan inovasi-inovasi pada produk-produk jasa yang dihasilkan bagi
konsumen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Tujuan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh:
Human Capital Efficiency (HCE) terhadap Cost to Asset (CTA).
Human Capital Efficiency (HCE) terhadap Return on Asset (ROA).
Structural Capital Efficiency (SCE) terhadap Cost to Asset (CTA).
Structural Capital Efficiency (SCE) terhadap Return on Asset (ROA).
Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap Cost to Asset (CTA).
Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap Return on Asset (ROA).
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) terhadap Cost to Asset (CTA).
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) terhadap Return on Asset (ROA).
Jenis bank (GROUP) terhadap biaya untuk aset/Cost to Asset (CTA).
Jenis bank (GROUP) terhadap Return on Asset (ROA).

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak pemakai
laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
1) Industri perbankan dapat lebih memperhatikan pengembangan intellectual capital yang
dimiliki sebagai nilai tambah dan keunggulan kompetitif.
2) Bagi stakeholders sebagai referensi untuk menilai kinerja intellectual capital sektor
perbankan dan dapat digunakansebagai indikasi perbankan memiliki competitive
advantage yang lebih unggul.
METODE PENELITIAN
Pengukuran intellectual capital dilakukan melalui pendekatan efisiensi, yaitu Value
Added Intellectual capital Coefficient atau VAICTM didasarkan pada perubahan penekanan
dari hanya sekedar input atau cost menjadi output atau value creation yang merupakan
alternatif pengukuran kinerja baru dapat menggantikan pengukuran kinerja tradisional,
khususnya dalam pengukuran kinerja physical capital dan intellectual capital yang sangat
berpotensi mendatangkan nilai tambah (Pulic, 1998). Dengan studi empiris yang dilakukan
dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara intellectual capital yang diukur
dengan VAICTM dan kinerja keuangan perbankan (financial banking performance).
VAICTM menyediakan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan
tidak berwujud dalam perusahaan.Value Added yang diciptakan dari VAICTM telah
dikembangkan oleh Pulic (1998; 1999; 2000) dan telah diuji dan diadopsi oleh Firer dan
Williams (2003); Mavridis (2004); Chen et al., (2005); Kamath (2007); Saengchan (2008);
dan Ulum (2008). Formulasi dan tahapan perhitungan VAICTM adalah sebagai berikut:
Tahap Pertama:
Menghitung nilai tambah atau Value Added (VA) adalah perbedaan antara total penjualan
(OUT) dan input (IN). Rumus untuk menghitung VA yaitu:
VA = OUT – IN
OUT = output : Total pendapatan
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IN = input: beban penjualan/usaha dan biaya – biaya lain (selain beban gaji dan tunjangan
karyawan).
Tahap Kedua:
Menghitung modal manusia (Human Capital/HC) yang mengacu pada nilai-nilai dari
intellectual capital perusahaan yaitu kompetensi, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki
oleh karyawan
HC diukur dengan Human Capital Effisiency (HCE). Rumus untuk HCE yaitu: HCE =
VA/HC
HC = Gaji dan tunjangan karyawan
Gaji adalah bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang
karyawan atas jasa dan hasil kerjanya.Tunjangan adalah balas jasa yang diberikan kepada
karyawan dengan maksud agar dapat meningkatkan semangat kerja.
Tahap Ketiga:
Menghitung modal struktural (Structural Capital/SC) yang didefinisikan sebagai competitive
intelligence, formula, sistem informasi, hak paten, proses, kebijakan, sistem yang telah
diciptakan oleh perusahaan dari waktu ke waktu. SC diukur dengan Structural Capital
Efficiency (SCE). Rumus untuk SCE yaitu: SCE = SC/VA
SC = VA – HC
Tahap Keempat:
Menghitung modal yang digunakan (Capital Employed/CE) didefinisikan sebagai total modal
yang dimanfaatkan dalam aset tetap dan lancar suatu perusahaan. CE diukur dengan Capital
Employed Efficiency (CEE). Rumus untuk CEE yaitu: CEE = VA/CE
CE = nilai buku aset bersih (Net Asset Value/NAV) .NAV adalah nilai buku aset perusahaan
dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (liabilities) perusahaan. Nilai buku (Book Value)
adalah nilai kekayaan bersih dari selisih antara total aset dengan total kewajiban suatu
perusahaan.
Tahap Kelima:
Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) mengindikasikan kemampuan
intelektual organisasi atau dianggap sebagai BPI (Business Performance Indicator). VAIC
diperoleh dengan menjumlahkan ketiga komponen HCE, SCE dan CEE. Rumus untuk
menghitung VAIC yaitu:VAIC = HCE + SCE + CEE.
Tahap Keenam:
Menghitung variabel independen lainnya yaitu Group. Group mengacu pada jenis bank.
Variabel kualitatif dalam model regresi sering disebut dengan variabel dummy. Nilai variabel
kualitatif model ini diberi nilai 1 dan 0 untuk masing-masing kategori dengan menggunakan
nilai dummy yaitu:
0 = bank asing dan
1 = bank umum atau bank komersial.
Pengklasifikasian bank berdasarkan kepemilikan yaitu bank asing sebanyak 12 bank
dimana mayoritas sahamnya dimiliki pihak asing yang membuka kantor cabang di Indonesia
dan bank berdasarkan fungsi atau status operasi yaitu bank umum/bank komersial/bankpersero
milik pemerintah/swasta termasuk bank syariah sebanyak 13 bank.

PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERBANKAN (IWIN LISTIANA) 97-108

Variabel dependen penelitian adalah kinerja keuangan (financial performance). Dua
variable kinerja perbankan yang dipakai adalah Cost to Asset (CTA) dan Return On Asse t
(ROA).
Cost to Asset (CTA) merupakan salah satu ukuran dari efisiensi biaya. Efisiensi biaya
mencerminkan seberapa besar diperlukan pengeluaran biaya untuk melaksanakan kegiatan
operasional perusahaan. Bila kegiatan operasional berhasil maka fungsi dan peran
perusahaan dapat dicapai.
Rumus untuk menghitung CTA yaitu:
CTA = Total Beban
Total Aset
Total beban terdiri dari beban bunga dan beban lainnya (beban umum dan administrasi,
beban tenaga kerja, beban penyisihan penghapusan).
Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan
bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset secara keseluruhan. Semakin
besar ROA suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut
dan semakin baik posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asetnya. Rumus untuk menghitung
ROA yaitu:
ROA= TotalPendapatan/laba bersih)
Total Aset
Jumlah populasi 25 bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima tahun
(2012 – 2016) sehingga sampel digunakan sebanyak 125, dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan sampel sesuai tujuan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital yang diukur
dengan VAIC dan ketiga komponennya yaitu HCE, SCE, CEE dan GROUP terhadap kinerja
perbankan yaitu CTA dan ROA. Berikut sebaran statistik deskripsi nilai dari masing-masing
variabel. Human Capital Efficiency (HCE) selama 2012 – 2016 diperoleh hasil terendah 1,190
dan tertinggi 14,225 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 2,8255, berarti terdapat selisih
antara pendapatan (OUT) dan beban kecuali gaji karyawan dan tunjangan (IN) terhadap
gaji dan tunjangan karyawan (HC) cukup besar mencapai 2,8255 kali atau 282,55%
menunjukan perbankan mengalami nilai tambah (value added) cukup besar dibanding dengan
Human Capital (HC). Menurut peneliti sebelumnya Radovan Tomic (2011) bahwa HCE
perbankan di Siberia diperoleh hasil nilai rata-rata sebesar 2,547l menunjukkan Value Added
perbankan di Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik.
Structure Capital Efficiency (SCE) dari sampel perbankan selama 2012 –
2016 nilai terendah 0,159 dan nilai tertinggi 0,930 sedangkan rata-rata (mean) sebesar 0,5195.
Hal ini berarti beban Structure Capital yang disediakan oleh perbankan di Indonesia untuk
menunjang kegiatan operasional sudah cukup besar yaitu sekitar 52%.
Ukuran Intellectual Capital yang lain yaitu Capital Employed Efficiency (CEE)
dimana nilai terkecil 0,045 dan nilai CEE tertinggi 5,319. Hal ini menunjukkan bahwa nilai
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tambah (value added) perbankan yang dihasilkan dari modal yang digunakan bertambah
baik terbukti nilai rata-rata (mean) dapat mencapai 0,5232 atau meningkat 52,32%. Hasil ini
berbeda jauh dengan peneliti sebelumnya yaitu Rodovan Tomic (2011) nilai rata-rata CEE
hanya sebesar 22%.
Jika di perbandingkan HCE (2,8255; st dev = 2,1448); SCE (0,5195; st dev
0,2022) dan CEE (0,5232; st dev 0,6446), menunjukkan bahwa selama 2011 – 2014 sampel
perbankan pada umumnya jauh lebih efektif dalam menghasilkan nilai tambah (value added)
dari modal manusia (IC).
Secara keseluruhan VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) yang
merupakan penggabungan dari HCE, SCE dan CEE menunjukkan nilai rata-rata VAIC
sebesar 3,8982. Nilai VAIC terkecil 1,449 dan nilai VAIC tertinggi adalah 16,442.
Ukuran kinerja keuangan perbankan sebagai variabel dependen diukur
menggunakan dua proksi yaitu Cost to Asset (CTA) dan Return on Asset (ROA). Ukuran
kinerja keuangan dari variabel Cost to Asset (CTA) diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,0855
atau perusahaan rata-rata mengeluarkan biaya hingga 8,55% dari total aset. Sedangkan
nilai terkecil CTA 0,018 atau 1,8% dari total aset dan nilai CTA tertinggi 0,326 atau 32,6%
biaya dari total asetnya selama kurun waktu 2012 -2016. Variabel ROA diperoleh nilai ratarata (mean) sebesar 0,0227 atau sampel perbankan mampu memperoleh keuntungan/laba
rata-rata hingga 2,27% dari total asset perbankan selama 2012 – 2016. Diketahui bahwa
nilai ROA terkecil 0,005 atau laba sebesar 0,5% dari total aset dan nilai ROA tertinggi 0,110
atau perolehan laba sebesar 11% dari total aset perbankan.
Hal tersebut menunjukkan hasil yang baik dengan
standar deviasi
mencerminkan penyimpangan data tersebut lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Begitu juga
dengan variabel dependen CTA dan ROA mempunyai nilai standar deviasi masing-masing
sebesar 0,0578 dan 0,01969 lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu 0,0855 dan 0,0227. Hal
ini menunjukkan hasil yang baik, karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan
data tersebut lebih kecil daripada nilai rata-rata masing-masing.
Variabel GROUP mempunyai nilai standar deviasi sebesar 0,5021 lebih kecil daripada
nilai rata-rata sebesar 0,52 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut lebih kecil
dari nilai rata-ratanya.
Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) model regresi linier
berganda, dimana model 1 dan model 3 merupakan pengujian pengaruh Intellectual Capital
(VAIC) dan GROUP terhadap kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dalam CTA
dan ROA. Sedangkan model 2 dan model 4 merupakan pengujian Intellectual Capital tiga
komponennya (HCE, SCE dan CEE) terhadap kinerja keuangan perbankan yaitu CTA dan
ROA. Untuk menghasilkan model regresi yang baik perlu diadakan uji terhadap ada tidaknya
penyimpangan asumsi klasik sehingga masing-masing model akan didahului dengan pengujian
asumsi klasik.
Model 1 : Uji Hipotesis (Signifikansi Parameter Individual/Uji Statistik t)
Dari hasil pengujian terhadap asumsi klasik diperoleh model regresi yang
memenuhi asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil
pengujian model regresi secara individual terhadap masing-masing variabel independen
sebagai berikut:
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Tabel 1
Hasil Pengujian Regresi Linier – Model 1

Model
Consta
nt

Coefficientsa
Unstandard Std
ized
Coe
Coefficient ffici
s
ents
Std.
Err Bet
B
or
a
,162
2,569

T

Sig.

15,89
1

,00
0

ln_VA
,50
-,073 ,110
-,664
IC
,068
8
GROU
,47
,079 ,110 ,073 ,718
P
4
a. Dependent Variable: ln_CTA
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015
Persamaan regresi model 1 sebagai berikut: CTA = - 2,569 – 0,073 VAIC + 0,079 GROUP
+e
Hasil pengujian signifikansi variabel independen secara parsial sebagai berikut:
a. Pengaruh Variabel Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Terhadap Cost to Asset
(CTA) menunjukkan t hitung sebesar – 0,664 dengan signifikansi 0,508 (p > 0,05) berarti
bahwa VAIC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CTA sesuai dengan yang
dihipotesiskan. Dengan demikian hipotesis 8 diterima.
b. Pengaruh Variabel GROUP Terhadap Cost to Asset (CTA) menunjukkan t hitung sebesar
0,718 dengan signifikansi 0,474 (p > 0,05) berarti bahwa GROUP tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap CTA. Dengan demikian hipotesis 10 ditolak.
Model 2: Uji Hipotesis (Signifikansi Parameter Individual/Uji Statistik t)
Hasil pengujian terhadap asumsi klasik diperoleh model regresi yang
memenuhi asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil
pengujian model regresi secara individual terhadap masing-masing variabel independen
sebagai berikut:
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Tabel 2
Hasil Pengujian Regresi Linier – Model 2
Coefficientsa
Unstandard Std
ized
Coe
Coefficient ffici
s
ents
Std.
Erro Bet
Model
B
r
a
t
Const
,420
an
2,983
7,105
ln_H
,178 ,220 ,182 ,813
CE
ln_S
-,529 ,279
CE
,412 1,894
ln_C
,192 ,085 ,231 2,24
EE

Sig.
,000
,418
,061
,027

a. Dependent Variable: ln_CTA
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015
Persamaan regresi model 2 sebagai berikut: CTA = - 2,983 + 0,178 HCE - 0,529 SCE + 0,192
CEE + e
Hasil pengujian signifikansi variabel independen secara parsial sebagai berikut:
a. Pengaruh Variabel Human Capital Efficiency (HCE) Terhadap Cost to Asset (CTA)
menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,813 dengan signifikansi 0,418 (p > 0,05) berarti
bahwa HCE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CTA sesuai dengan yang
dihipotesiskan maka hipotesis 2 diterima.
b. Pengaruh Variabel Structure Capital Efficiency (SCE) Terhadap Cost to Asset (CTA)
menunjukkan nilai t hitung sebesar – 1,894 dengan signifikansi 0,061 (p > 0,05) berarti
bahwa SCE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CTA sesuai dengan yang
dihipotesiskan maka hipotesis 4 diterima.
c. Pengaruh Variabel Capital Employed Efficiency (CEE) Terhadap Cost to Asset (CTA)
menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,24 dengan signifikansi 0,027 (p < 0,05) berarti
bahwa CEE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CTA. Namun hasil pengujian
ini bertentangan dengan hipotesis, maka hipotesis 6 ditolak.
Model 3: Uji Hipotesis (Signifikansi Parameter Individual/Uji t)
Hasil pengujian terhadap asumsi klasik, diperoleh model regresi tersebut telah
memenuhi asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji persamaan regresi terhadap masing-masing
variabel independen sebagai berikut:
Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi Linier – Model 3
Coefficientsa
Unstandard Std
ized
Coef
Coefficient ficie
s
nts
Std.
Err
Model
B
or Beta
T
Consta
n
,172
26,63
4,590
6
ln_V
,400 ,118 ,326 3,396
AIC
GRO
,190 ,118 ,156 1,619
UP
a. Dependent Variable: ln_ROA
Sumber : Data sekunder diolah, 2015.

Si
g.
,00
0
,00
1
,10
9

Persamaan regresi model 3 sebagai berikut: ROA = -4,590 + 0,400 VAIC + 0,190
GROUP + e
Hasil pengujian signifikansi variabel independen secara individual sebagai
berikut:
a. Pengaruh Variabel Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Terhadap Return on
Asset (ROA) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,396 dengan signifikansi sebesar 0,001
(p < 0,05) berarti bahwa VAIC mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.
Dengan demikian hipotesis 7 diterima.
b. Pengaruh Variabel GROUP Terhadap Return on Asset (ROA) menunjukkan t hitung
sebesar 1,619 dengan signifikansi sebesar 0,109 (p > 0,05). Hal ini berarti GROUP tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Dengan demikian hipotesis 9 ditolak.
Model 4: Uji Hipotesis (Signifikansi Parameter Individual/Uji t)
Hasil pengujian terhadap asumsi klasik dapat diperoleh model regresi yang
memenuhi asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas sebagai
berikut:
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Tabel 4
Hasil Pengujian Regresi Linier – Model 4
Coefficientsa
Unstandard Std
ized
Coe
Coefficient ffici
s
ents
Std.
Erro Bet
Model
B
r
a
T
Sig.
Const
- ,00
,467
an
3,038
6,510
0
ln_H
- ,28
-,264 ,244
CE
,238 1,082
2
ln_S
,01
,794 ,310 ,548 2,556
CE
2
ln_C
,07
,170 ,095 ,181 1,788
EE
7
a. Dependent Variable: ln_ROA
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015
Persamaan regresi linier model 4 yaitu: ROA = -3,038 – 0,264 HCE + 0,794 SCE + 0,170
CEE + e
Hasil pengujian signifikansi terhadap masing-masing variabel independen sebagai
berikut:
a. Pengaruh Variabel Human Capital Efficiency (HCE) Terhadap Return on Asset (ROA)
menunjukkan nilai t hitung sebesar – 1,082 dengan signifikansi 0,282 (p > 0,05) berarti
bahwa HCE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Dengan demikian
hipotesis 1 ditolak.
b. Pengaruh Variabel Structure Capital Efficiency (SCE) Terhadap Return on Asset (ROA)
menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,556 dengan signifikansi 0,012 (p < 0,05) berarti
bahwa SCE memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian hipotesis 3
diterima.
c. Pengaruh Variabel Capital Employeed Efficiency (CEE) Terhadap Return on Asset
(ROA) menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,788 dengan signifikansi 0,077 (p>0,05)
berarti bahwa CEE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian
hipotesis 5 ditolak.
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PEMBAHASAN
1. Pengaruh Human Capital Efficiency (HCE) terhadap Cost to Asset (CTA).
Hipotesis pertama menyatakan bahwa Human Capital Efficiency (HCE) berpengaruh
negatif terhadap Cost to Asset. Sesuai hasil pengujian selama 2012 – 2016 menunjukkan
bahwa tingkat signifikansi HCE sebesar 0,418 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05,
sehingga membuktikan bahwa HCE berpengaruh negatif terhadap CTA, dengan demikian H2
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Human Capital (HC) yang semakin
tinggi maka akan mempengaruhi biaya operasional perusahaan. Pada dasarnya adalah jika
gaji dan tunjangan karyawan yang semakin baik maka dapat memotivasi karyawan tersebut
untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Dengan adanya pengelolaan sumber daya
manusia yang baik dalam perbankan dapat meningkatkan value added bagi perusahaan.
Hasil penelitian ini sama dengan Sarayuth, (2007) berdasarkan penelitian terhadap
perbankan di Thailand menunjukkan bahwa HCE berpengaruh secara negatif terkait dengan
CTA.
Pengaruh Human Capital Efficiency (HCE) terhadap Return on Asset (ROA).
Hipotesis kedua menyatakan bahwa Human Capital Efficiency (HCE) berpengaruh positif
terhadap Return on Asset (ROA). Sesuai hasil pengujian selama 2012 – 2016 menunjukkan
tingkat signifikansi HCE sebesar 0,282 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, sehingga
tidak dapat membuktikan bahwa HCE berpengaruh positif terhadap ROA, dengan demikian
H1 ditolak.
Hasil penelitian yang sama menurut Sarayuth, (2007) pada perbankan di Thailand
menunjukkan bahwa HCE berkorelasi secara negatif dengan ROA walaupun dengan dampak
yang kecil. Sehingga menurutnya Human Capital (HC) kurang berpengaruh terhadap ROA.
Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa HC kurang tepat
digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. HC dapat
diindikasikan sebagai Total Expenditure on Employee yang merupakan komponen biaya
tetap, sehingga sulit diketahui kontribusi secara langsung terhadap pendapatan/penjualan.
2.

Pengaruh Structural Capital Efficiency (SCE) terhadap Cost to Asset (CTA).
Hipotesis ketiga SCE berpengaruh negatif terhadap CTA. Hasil pengujian selama 2012 –
2016 menunjukkan tingkat signifikan SCE sebesar 0,061 lebih besar dari tingkat signifikan
0,05, sehingga dapat membuktikan bahwa SCE berpengaruh negatif terhadap CTA, dengan
demikian H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa SCE belum sepenuhnya dapat
menurunkan biaya operasional perbankan. Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis saat
ini, perbankan harus selalu meng-update system dan mengelola aset-aset strategisnya yang
menyebabkan biaya operasional semakin meningkat.
Menurut Sarayuth (2007) perbankan di Thailand Structural Capital (SC)
tidak efisien dan belum mampu menekan biaya-biaya operasional.
3.

Pengaruh Structural Capital Efficiency (SCE) terhadap Return on Asset (ROA).
Hipotesis keempat SCE berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil pengujian selama 2012
– 2016 menunjukkan tingkat signifikan SCE sebesar 0,012 lebih kecil dari tingkat signifikan
0,05, berarti bahwa SCE berpengaruh positif terhadap ROA, dengan demikian H3 diterima.
4.
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Hal ini menunjukkan bahwa Structural Capital (SC) mampu memenuhi proses rutinitas
perbankan dengan dukungan dari pengelolaan sistem, prosedur dan data base yang baik,
sehingga tercipta budaya kerja yang lebih efisien dan efektif yang dapat meningkatkan value
added bagi perbankan. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Sarayuth, (2007) dan
Chen, et al (2005) yang menunjukkan bahwa SCE berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
(ROA).
Pengaruh Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap Cost to Asset (CTA)
Hipotesis kelima menyatakan bahwa CEE berpengaruh negatif terhadap CTA. Hasil
pengujian selama 2012 – 2016 menunjukkan tingkat signifikansi CEE sebesar 0,027 lebih
kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini berarti CEE memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap CTA. Namun karena arah koefisien regresi positif tidak sesuai dengan yang
dihipotesiskan maka tidak dapat membuktikan bahwa CEE berpengaruh negative terhadap
CTA, dengan demikian H6 ditolak.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan modal dalam perbankan justru akan
memperbesar beban yang harus dikeluarkan oleh bank. Namun dengan modal yang relatif
besar akan memperbesar total asset perusahaan. Hal ini sesuai dengan Resource-Based
Theory yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan value added perusahaan. Menurut
Sarayuth, (2007) menyatakan bahwa CEE secara positif berkaitan dengan CTA yang berarti
bahwa efisiensi biaya-biaya bank tergantung pada efisiensi modal yang digunakan.
5.

Pengaruh Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap Return on Asset (ROA).
Hipotesis keenam menyatakan bahwa CEE berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil
pengujian selama 2012 – 2016 menunjukkan tingkat signifikansi CEE sebesar 0,077 lebih
besar dari tingkat signifikan 0,05, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa CEE berpengaruh
positif terhadap ROA, dengan demikian H5 ditolak.
Sesuai hasil pengujian bahwa perbankan belum sepenuhnya mampu mengelola modal
yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan/penjualan bagi perbankan. Hasil pengujian
tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Sarayuth, (2007) yang menunjukkan bahwa
CEE secara positif berkaitan dengan ROA, hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan di
Thailand secara positif terkait dengan efisiensi modal yang digunakan.
6.

Pengaruh Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) terhadap Cost to Asset (CTA).
Hipotesis ketujuh menyatakan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh
negatif terhadap Cost to Asset (CTA). Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat
signifikansi VAIC sebesar 0,508 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, sehingga
membuktikan bahwa VAIC berpengaruh negatif terhadap CTA, dengan demikian H8
diterima. Sesuai hasil pengujian selama tahun 2012 – 2016 menunjukkan bahwa VAIC
dengan adanya efisiensi intellectual capital belum dapat secara signifikan menurunkan biayabiaya yang harus dikeluarkan oleh perbankan.
Hasil pengujian ini sejalan dengan Sarayuth, (2007) yang meneliti perbankan di Thailand
menunjukkan bahwa VAIC secara negatif dan signifikan terkait dengan CTA.
7.
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Pengaruh Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) terhadap Return on Asset
(ROA).
Hipotesis kedelapan menyatakan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)
berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA). Dari hasil pengujian selama 2012 - 2016
menunjukkan tingkat signifikansi VAIC sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05,
sehingga membuktikan bahwa VAIC berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan yang
diproksikan dengan ROA ini berarti bahwa H7 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa dengan
adanya Intellectual Capital yang tinggi yang dimiliki oleh perbankan merupakan aset
berharga untuk dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan value added dan meningkatkan
kinerja perbankan. Sependapat dengan Ulum, (2008) dan beberapa peneliti lain misalnya
Sarayuth, (2007); Firer and Wiliam, (2003); Chen et. al. (2005) dan Tan et.al (2007)
menyatakan bahwa VAIC memiliki pengaruh terhadap kinerja bisnis di sektor perbankan
dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Dalam pandangan Stakeholder Theory, perusahaan
memiliki stakeholder yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok,
kreditor, pemerintah dan masyarakat (Riahi-Belkaoui, 2003) dalam konteks ini telah
menempatkan diri pada posisi Stakeholder karena mereka memaksimalkan intellectual abilitynya dalam menciptakan value added bagi perbankan.
8.

Pengaruh Jenis Bank (GROUP) terhadap Cost to Asset (CTA)
Hipotesis kesembilan menyatakan bahwa GROUP berpengaruh terhadap CTA. Hasil
pengujian menunjukkan tingkat signifikansi GROUP sebesar 0,387 lebih besar dari tingkat
signifikan 0,05, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa GROUP berpengaruh positif
terhadap CTA maka H10 ditolak.
CTA merupakan salah satu ukuran efisiensi biaya yang mencerminkan seberapa besar
diperlukan pengeluaran biaya untuk melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Secara umum
dari hasil pengamatan dari tahun 2012 – 2016 perbankan di Indonesia baik bank asing maupun
bank umum/komersial tidak terjadi perbedaan dalam mengelola biaya-biaya operasional
mereka.
Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Sarayuth, (2007) menyatakan bahwa bankbank asing yang membuka cabang di Thailand dapat melaksanakan efisiensi terhadap biaya
yang harus dikeluarkan untuk operasional bank tersebut.
9.

10. Pengaruh Jenis Bank (GROUP) terhadap Return on Asset (ROA)
Hipotesis kesepuluh menyatakan GROUP berpengaruh terhadap ROA. Hasil pengujian
menunjukkan tingkat signifikansi GROUP sebesar 0,145 lebih besar dari tingkat signifikan
0,05, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa GROUP berpengaruh positif terhadap ROA,
dengan demikian H9 ditolak.
Atas dasar hasil pengujian dari tahun 2012 – 2016 dapat dikatakan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antara bank asing dengan bank umum/komersial dalam
memperoleh ROA yang tinggi. Saat ini perbankan di Indenesia telah memperhitungkan
Intellectual Capital sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan
pendapatan bagi bank, sehingga mereka mampu berkompetisi dengan bank-bank asing yang
membuka cabang di Indonesia.
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Berbeda dengan hasil penelitian Sarayuth, (2007) yang menyatakan bahwa perbankan di
Thailand masih didominasi oleh bank-bank asing yang mempunyai cabang di Thailand. Bank
umum/komersial domestik di Thailand masih belum dapat menghargai Intellectual Capital
yang sebenarnya dimiliki jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan ROA tinggi.
Sejalan dengan temuan Kamath, (2007) menunjukkan bahwa bank asing di India memiliki
kinerja Intellectual Capital yang jauh lebih baik dibanding bank-bank lokal (nasional dan
regional).
SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda yang
menguji pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja perbankan selama 2012 – 2016,
dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Human Capital Efficiency (HCE) berpengaruh negatif terhadap Cost to Asset (CTA) ini
menunjukkan bahwa dengan adanya Human Capital (HC) yang semakin tinggi maka akan
mempengaruhi biaya operasional perbankan semakin bertambah.
2. Human Capital Efficiency (HCE) tidak memiliki pengaruh positif terhadap Return on
Asset (ROA) menunjukkan bahwa dengan Human Capital tinggi maka akan mengurangi
pendapatan.
3. Structural Capital Efficiency (SCE) berpengaruh negatif terhadap Cost to Asset (CTA)
menunjukkan bahwa SCE belum sepenuhnya dapat menurunkan biaya operasional
perusahaan.
4. Structural Capital Efficiency (SCE) berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA)
menunjukan Structural Capital (SC) mampu memenuhi proses rutinitas perbankan
dengan dukungan dari pengelolaan sistem, prosedur dan data base yang baik maka dapat
meningkatkan ROA.
5. Capital Employed Efficiency (CEE) tidak berpengaruh negatif terhadap Cost to Asset
(CTA menunjukkan bahwa dengan penggunaan modal dalam perbankan justru akan
memperbesar beban yang harus dikeluarkan oleh bank. Namun dengan modal yang
relatif besar akan memperbesar total asset perusahaan.
6. Capital Employed Efficiency (CEE) tidak berpengaruh positif terhadap Return on Asset
(ROA) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu
mengelola modal yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan bagi perbankan.
7. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh negatif terhadap Cost to Asset
(CTA) menunjukkan bahwa dengan adanya efisiensi intellectual capital secara signifikan
dapat menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perbankan.
8. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh positif terhadap Return on
Asset (ROA) ini menunjukkan bahwa secara agregat Intellectual Capital yang tinggi yang
dimiliki oleh perbankan merupakan aset berharga untuk dikelola dengan baik agar dapat
meningkatkan value added dan meningkatkan kinerja perbankan.
9. Jenis Bank (GROUP) tidak berpengaruh terhadap Cost to Asset (CTA) dapat dikatakan
bahwa sejak 2012 – 2016 jenis bank asing dan bank umum/komersial relatif sama dalam
menghasilkan CTA. CTA merupakan salah satu ukuran efisiensi biaya yang
mencerminkan seberapa besar diperlukan pengeluaran biaya untuk melaksanakan
kegiatan yang telah ditentukan.
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10. Jenis Bank (GROUP) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) dapat dikatakan
bahwa sejak 2012 – 2016 tidak ada perbedaan antara bank asing dengan bank
umum/komersial dalam memperoleh ROA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbankan
di Indonesia baik bank asing maupun bank komersial/umum sudah mulai
memperhitungkan Intellectual Capital sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan
untuk menghasilkan pendapatan bagi perbankan.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menevaluasi bagaimana
pegnaruh pelayanan ATM Bank Bukopin yang terdiri dari Reliability, Responsiveness,
Assurance, Emphaty, Tangibles terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif deskriptif, dengan metode kuesioner. Populasi penelitian adalah
keseluruhan nasabah pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Perbanas Instiute Jakarta,
sedangkan sampel atau responden penelitian sebanyak 60 responden. Analisa data
menggunakan SPSS ver 20. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi dan uji
hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varibel Reliability, Responsiveness,
Assurance, Emphaty, Tangibles tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah,
sedangkan Emphaty berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Dari hasil Uji F
menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak digunakan untuk meramalkan semua
variabel bebas terhadap variabel terikat.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Nasabah
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perasaingan bisnis perbankan saat ini semakin ketat. Bisnis perbankan merupakan bisnis
yang berdasarkan azas kepercayaan, sehingga masalah kualitas layanan (service quality)
menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan bisnis ini. Pelayanan dapat
diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan
dalam penyampainnya dalam mengimbangi harapan konsumen
Pada dasarnya tujuan perbankan salah satunya adalah mepermudah nasabah dalam
melakukan transaksi. Pihak bank berusaha meningkatkan jasa pelayanan guna
mempertahankan dan meingkatkan nasabahnya. Bagi nasabah pelayanan merupakan suatu
alasan yang penting bagi mereka. Nasabah dapat mempercayai suatu bank karena
pelayanan yang diberikan bank terhadap mereka.
Seiring perkembangan teknologi perbankan, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi
secara manual yaitu berhadapan dengan teller hingga berkembangnya teknlogi memberikan
kemudahan bagi nasabah melakukan transaksi dimana saja dan apan saja, salah satunya

ANALISIS PENGARUH PELAYANAN ATM (YOHANES FERRY CAHAYA)

110-121

melalui jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (Automatic Teller Machine)
atau umumnya disebut juga Anjungan Tunai Mandiri.
Dengan ATM, nasabah bisa melakuan transaksi keuangan dengan mudah hingga
memberikan suatu nilai tersendiri baginasabah yaitu nilai kepuasan terhadap layanan yang
diberikan bank. Ini memberikan kesempatan bagi bank untuk terus berusaha meningkatkan
pelayanan mereka dengan memajukan teknologi ATM.
Akan tetapi kualitas pelayanan tidak hanya dilihat pada adanya ATM dalam membayar
transaksi keuangan, tetapi juga sudah mulai dengan tingkat kemajuan teknologi yang
dicapai bank, kondisi bangunan dan ruang tempat mesin ATM yang memberikan rasa
nyaman dan aman, serta peningkatan saran fasilitas seperti fitur-fitur yang bermanfaat guna
menunjang kemudahan dalam bertransaksi
Pengukuran tingkat kualitas layanan perbankan menggunakan suatu tolak ukur yang baik,
hasil dari penelitian ISMS (insitute of sevice management studies) yang merupakan
lembaga penelitian yang mengukur tingkat pelayanan bank-bank di Jakarta meberikan
suatu tolak ukur kualitas pelayanan yang baik, dilihat dari lima dimensi yaitu : reliability,
responsivensive, assurance, emphaty dan tangibles suatu bank yang bersangkutan.
Sedangkan kualitas layanan yang diukur dapat berupa pelayanan di kantor cabang, ATM
dan phone banking (Infobanknews.com 2010). Agar mampu bersaing dengan perusahan
agen kapal, PT XYZ sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan tersebut
setidaknya mencakup lima kriteria kualitas pelayanan inti yang sering disebut sebagai
RATER, yaitu reabillity (kehandalan), assurance (jaminan), tangible (bukti fisik),empathy
(komunikasi), dan responsiveness (cepat tanggap) (Tjiptono, 2014 dalam Riska Intania
Hastari, 2016).
Penelitian Soffan Arif (2013) membuktikan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan nasabahDengan banyaknya fungsi ATM
yang dapat dirasakan pihak nasabah, baik nasabah bank Bukopin sendiri maupun nasabah
dari ATM bersama yang merupakan suatu kerjasama antar bank. Maka perlu diperhatikan
suatu permasalahan ATM yang dihadapi dalam menikmati layanan produk bank Bukopin.
Terutama pada kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dimana wilayah ini masyarakat juga
banyak membutuhkan layanan ATM untuk kebutuhan transaksi mereka. Maka bank
Bukopin membuka pelayanan ATM di beberapa lokasi di daerah kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Pengaruh Pelayanan (Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty,
Tangibles) ATM Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Bukopin”.
TELAAH PUSTAKA
Kualitas Layanan
Menurut Kotler& Keller (2012) mengemukakan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri
serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk
memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Definisi pelayanan atau service
menurut Kotler (2008:143) merupakan setiap kegiatan atau mafaat yang dapat diberikan
suatu pihak kepada pihak lainya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula
berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu
produk fisik. Menurut Sviokha di dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2008:176), kualitas
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memiliki delapan dimensi pengukuran yang terdiri atas aspek-aspek kinerja (performance),
keragaman produk (features), keandalan (reliability), kesesuaian (conformance), ketahanan
atau daya tahan (durability), kemampuan pelayanan (serviceability), estetika (aestethics),
kualitas yang di presepsikan (perceived quality). Menurut Olsen dan Wyckoff dalam Yamit
(2010:22) definisi secara umum dari kualitas jasa pelayanan adalah perbandingan antara
harapan konsumen dengan kinerja kualitas pelayanan
Apabila jasa yang diterima oleh konsumen/pelanggan sesuai yang diharapkan, maka
kualitas pelayanan yang dirasakan melebihi harapan konsumen dalam arti kualitas
pelayanan yang diberikan memuaskan para konsumen. Sebaliknya, jika pelayanan yang
dirasakan rendah dari apa yang diharapkan maka kualitas pelayanan akan di presepsikan
jelek sehingga para konsumen/pelanggan akan merasa tidak puas. Sedangkan Parasuraman
yang di kutip oleh Farida Jasfar (2009:51) mengelompokan dimensi kualitas pelayanan
menjadi lima dimensi, kelima dimensi tersebut meliputi tangibles (produk-produk fisik),
reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), Empathy
(empati)
.
Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh spesifikasi produk atau fitur layanan, adanya
persepsi terhadap suatu kualitas produk dan layanan, serta bagaimana harga yang diberikan
perusahaan terhadap produk tersebut. David L.Kurtz (2010:3160) berpendapat
bahwa“Satisfaction can be measured in terms of the gaps between what costumer expect
and what they perceived they have received”. Kepuasan dapat diukur dalam hal
kesenjangan antara apa yang pelanggan harapkan dan apa yang mereka anggap yang
mereka terima. Kepuasan sesungguhnya bisa diukur, dengan melihat harapan pelanggan
terhadap suatu produk dan bagaimana perusahaan memenuhi harapan tersebut. Jika
memang hasil postof dan pelaggan merasa terpenuhi, maka bias dikatakan bahwa
pelanggan merasa puas. Menurut Irawan dalam Suharto A.Majid (2009:48) ada lima driver
utama (factor-faktor pendorong) yang membuat pelanggan merasa puas yaitu: kualitas
produk, harga, kualitas layanan (service quality), faktor emosional (emotional factor).
Pelanggan puas terhadap produk tertentu karena produk tersebut memberikan emotional
value yang terpancar dari brand image yang baik. Pelanggan akan semakin puas apabila
relative mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau jasa tersebut.
Menurut Ali Hasan (2013:102-105) bahwa kepuasan yang bagus dapat memberikan
berbagai manfaat bagi prusahaan, diantaranya pendapatan, reaksi terhadap produsen
berbiaya rendah, manfaat ekonomis, reduksi sensitivitas harga, key sukses bisinis masa
depan, Word-of-mouth relationship.
Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu menguraikan secara sistematis mengenai hal-hal yang sudah
dilakukan oleh peneliti terdahulu yang akan berhubungan dengan penelitian ini . Bagian ini
menjelaskan objek, model, serta hasil yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Adapun
peneliti terdahulu :
1. Satria Hendra Saputra (2011) dengan judul Peranan Pelayanan ATM Terhadap
Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Wilayah Kecamatan Medan
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Sunggal dengan hasil pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan
nasabah
Achmad Tavip Junaedi (2012) judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Keadilan
dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi pada nasabah
Bank Syariah di Propinsi Bali) dengan hasil kualitas pelayanan ATM pengaruh
signifkan terhadap kepuasan.
Arlina Nurbaity Lubis dan Martin (2009) dengan judul Pengaruh harga (price) dan
kualitas pelayanan (service quality) terhadap kepuasan pasien di RSUD Deli Medan
dengan hasil Variabel produk, harga, dan kulaitas pelayanan secara bersama-sama
mempunyai pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Namun variabel produk mempunyai
pengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah
Ahmad Nurul Huda dan Sri Wahyuni (2012) judul Kualitas Layanan Internet Banking
dan Tingkat Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Jamsostek Jakarta dengan hasil kualitas
layanan internet banking memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat
kepuasan
Sri Hadiati dan Sarwi Ruci (2009) judul Analisis Kinerja Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Pelanggan pada Telkomsel Malang Area dengan hasil Kualitas pelayanan
Telkomsel berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan

Kerangka Berfikir
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka terbentuklah kerangka atau
desain penelitian sebagai berikut:
Gambar 1
Kerangka Berfikir

Sumber : Peneliti Sebelumnya
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Hipotesis
Dengan berpedoman pada rumusan masalah yang ada, penelitian terdahulu, dan kerangka
pemikiran yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1 : Diduga bukti fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
H2 : Diduga kehandalan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
H3 : Diduga daya tanggap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
H4 : Diduga jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
H5 : Diduga empati tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
METODE PENELITIAN
Berdasarkan dari tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menevaluasi bagaimana
pegnaruh pelayanan ATM Bank Bukopin yang teridiri dari Reliability, Responsiveness,
Assurance, Emphaty, Tangibles terhadap kepuasan nasabah baik secara parsial maupun
simultan maka penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif
Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, maka perlu dipahami
berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ini yang termuat dalam operasional
variabel. Variabel-variabel penelitian harus dapat didefinisikan secara lebih operasional,
mulai dari definisi variabel, indikator variabel, indikator dan atau pengukuran variabel,
berdasarkan apa yang sudah dideskripsikan dalam kajian teori (Hedwigis.dkk, 2014:19).
Berikut tabel operasional variabel untuk penelitian ini:

Variabel
Penelitian
Kualitas
Pelayanan
ATM
(X)

Kepuasan
Penumpang
(Y)

Tabel 1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Definisi
Indikator
Kualitas
pelayanan 1. Reliability (kondisi mesin, tidak berbelitadalah
perbandingan
belit, bukti transaksi, gangguan jaringan)
antara layanan yang 2. Responsiveness (ada informasi jika mesin
dirasakan
(persepsi)
rusak, ada petugas yang membantu, layanan
pelanggan
dengan
24 jam, solusi jika ada masalah
kualitas layanan yang
pengoperasian)
diharapkan pelanggan 3. Assurance (aman penggunaan mesin, aman
(Parasuraman
dalam
di ruang mesin, ketersediaan uang, realtime,
Farida Jasfar, 2009:50)
cctv aktif)
4.
Empathy (lokasi strategis, fitur sesuai
kebutuhan, jaringan luas, sesuai dengan
kebutuhan)
5. Tangible (kebersihan mesin, ruang, tempat
sampah, dan pencahayaan ATM)
Kepuasan
adalah 1. Puas atas pelayanan.
evaluasi pelanggan dari 2. Fitur melebihi dari yang dibutuhkan
produk atau jasa dalam 3. Keputusan yang bijaksana
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hal
apakah
suatu 4. Tidak berpindah ke bank lain
produk atau jasa telah
memenuhi kebutuhan
dan harapan pelanggan
(Zeithml
dkk,
2009:104)
Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, dengan demikian populasi
dalam penelitan ini adalah semua nasabah Bank Bukopin Kantor Kas Perbanas berjumlah
650 nasabah. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian
populasi saja yang diambil dan di pergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang
dikehendaki dari suatu populasi (Siregar, 2013:30). Dalam penelitian ini, sampel yang
diambil sebanyak 60 sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling.
Purposive sampling adalah metode penetapan responden untuk dijadikan sampel
berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2013:33).
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field
research), yaitu dengan cara menyebarkan atau membagikan kuesioner, sebagai instrumen
atau alat untuk mengumpulkan data, kepada para nasabah PT Bank Bukopin Kantor Kas
Perbanas Institute, pada 1 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016.
Kuesioner peneilitian yang disampaikan kepada responden merupakan pernyataan tertutup.
Menurut Sugiyono (2010) “pernyataan tertutup (closed-end) adalah pernyataan yang
mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu
alternatif jawaban dari setiap pernyataan yang telah tersedia”. Kepada responden hanya
diberi kesempatan untuk memilih satu jawaban dari alternatif jawaban yang ada pada
lembar kuesioner dimaksud
Peneliti menguji dan menganalisis data sebagai berikut :
1. Uji Validitas
Dari hasil pengujian menyatakan bahwa seluruh kuesioner adalah valid
2. Uji Realibilitas
Dari hasil pengujijan menyatakan bahwa seluruh kuesioner adalah reliabel
3. Uji Asumsi Klasik
4. Uji Kelayakan Model
5. Analisis Linier Berganda
6. Koefisien Determinasi
7. Pengujian Hipotesis
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Analisis dan Pembahasan
Uji Asumsi Klasik (Model Regresi)
a. Normalitas
Dari hasil pengolahan menggunakan SPSS 20,00 diperoleh varibel Reliability,
Responsiveness, Assurance, Empathy, Tangible dan kepuasan nasahbah diketahui
bahwa ada disekitar garis diagonalnya dan sedangkan sisanya menyebar normal. Dapat
disimpulkan bahwa asumsi kenormalan dapat diterima.
Gambar 2
Uji Normalitas

Sumber : Pengolahan Data
Uji Multikolineritas
Dari hasil uji terlihat bahwa nilai VIF variabel bebas di atas adalah di bawah angka 10
yaitu Reliability (X1) = 1,629, Responsiveness (X2) = 1,223, Assurance (X3) = 2,717,
Empathy (X4) = 1,478, Tangible (X5) = 2,124. Sehingga dapat dikatakan model regresi
bebas dari multikolinieritas.Dengan demikian asumsi non multikolinieritas pada model
regresi telah terpenuhi.
c. Uji Heteroskedasitas
Gambar 3
Uji Heteroskedasitas

b.

Sumber : Pengolahan Data
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Sebaran data pada gambar 3 menyebar secara heterogen dan tidak terfokus
pada satu kelompok data. Dengan demikian maka hubungan Reliability,
Responsivenes, Assurance, Empathy, Tangible masih harus dilakukan pengujian pada
langkah selanjutnya.
d. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan Durbin-Watson test yang dinyatakan :
Tabel 2
Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of
Square
the Estimate
a
1
.609
.371
.282
2.60986
a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3
b. Dependent Variable: Y

DurbinWatson
2.020

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan hasil pengolahan data dan data tersebut menunjukkan bahwa
keseluruhan variabel berada pada kondisi adanya autokorelasi positif sehingga seluruh
variabel memiliki keterkaitan terhadap bebas variabel.
Uji Kelayakan Model (Goodnes of Fit Model)
Tabel 3
ANOVAa
Model
Sum of
df
Mean Square
Squares
Regression
140.821
5
28.164
1
Residual
238.398
35
6.811
Total
379.220
40
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3
Sumber: Hasil pengolahan data

F
4.135

Sig.
.005b

Hasil pengolahan data dari tabel ANOVA diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 4,135
dimana Ftabel pada df 2 dan 41 menunjukkan Ftabel sebesar 2,53 dengan demikian (Fhitung
4,135 > Ftabel 2,53) maka dapat dikatakan bahwa model regresi linier yang diestimasi pada
penelitian ini layak digunakan untuk meramalkan atau menjelaskan pengaruh realibilty,
responsiveness, assurance, emphaty, tangibles terhadap kepuasan nasabah
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Analisis Regresi Linier Berganda
Sistem Layanan (realibilty, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles) secara
simultan terhadap Kepuasan Nasabah dapat diuji dengan uji regresi korelasi. Hasil uji
korelasi dan regresi secara simultan dapat disimak pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 4
Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized Standardiz
t
Coefficients
ed
Coefficient
s
B
Std.
Beta
Error
(Consta 5.480
3.610
1.518
nt)
X1
.305
.206
.275 1.481
.102
.172
.088 .591
1 X2
X3
.021
.252
.019 .085
X4
.576
.195
.482 2.958
X5
-.200
.320
-.122 -.624
a. Dependent Variable: Y

Sig.

Collinearity
Statistics
Toleranc
e

VIF

.138
.148
.558
.933
.006
.536

.519
.818
.368
.677
.471

1.926
1.223
2.717
1.478
2.124

Sumber: Hasil pengolahan data
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan mengenai beberapa hal berikut ini:
1. Nilai koefisien regresi untuk variabel realibilty sebesar 0,275 menunjukkan
kontribusi variable realibilty terhadap kepuasan nasabah
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel responsiveness sebesar 0,088 menunjukkan
kontribusi variable responsiveness terhadap kepuasan nasabah.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel assurance sebesar 0,0019 menunjukkan
kontribusi variable kontribusi variable assurance terhadap kepuasan nasabah.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel emphaty sebesar 0,482 menunjukkan
kontribusi variable kontribusi variable emphaty terhadap kepuasan nasabah
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel tangibles sebesar -0,122 menunjukkan
kontribusi variable kontribusi variable tangibles terhadap kepuasan nasabah
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi yaitu untuk mengukur seberapa besar proporsi pengaruh
variabel realibilty, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles terhadap kepuasan
nasabah. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat di bawah ini
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Tabel 5
Koefisien Deteminasi (R2)
Model Summaryb
Model
R
R Square Adjusted R
Std. Error of
Square
the Estimate
a
1
.609
.371
.282
2.60986
a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3
b. Dependent Variable: Y

DurbinWatson
2.020

Sumber: Hasil pengolahan data
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,609 ini menunjukkan bahwa
varibel realibilty, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles mempunyai pengaruh
yang kuat terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya dapat dilihat dari nilai Adjusted R
Square sebesar 0,282 ini berarti bahwa kemampuan variabel X1, X2, X3, X4, X5 untuk
menjelaskan keberadaan variabel Y sebesar 0,282 atau 2,8% dan sisanya yaitu 0,912 atau
91,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini
Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian ini menguji hipotesis menggunakan uji t, dimana t tabel = 2,021.
Berdasarkan dari hasil tabel 4 di atas dapat dikatakan :
a. Diperoleh nilai thitung untuk variabel realibilty adalah sebesar 1,481 ini berarti nilai
thitung < dari ttabel (1,481 < 2,021) yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara
realibilty dan kepuasan nasabah,
b. Diperoleh nilai thitung untuk variabel responsiveness adalah sebesar 0,591 ini berarti nilai
thitung < dari ttabel (0,591 < 2,021) yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara
responsiveness dan kepuasan nasabah.
c. Diperoleh nilai thitung untuk variabel assurance adalah sebesar 0,085 ini berarti nilai
thitung < dari ttabel (0,085 < 2,021) yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara
assurance dan kepuasan nasabah
d. Diperoleh nilai thitung untuk variabel , emphatyadalah sebesar 2,958 ini berarti nilai
thitung > dari ttabel (2,958 > 2,021) yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara,
emphaty dan kepuasan nasabah.
e. Diperoleh nilai thitung untuk variabel tangibles adalah sebesar -0,624 ini berarti nilai
thitung < dari ttabel (-0,624 < 2,021) yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan
antara tangibles dan kepuasan nasabah.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dapat disampaikan beberapa pokok
kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas tujuan penelitian yang telah dipaparkan
sebelumnya, sebagai berikut:
1. Tidak ada pengaruh positif yang signifikan pada reliability terhadap kepuasan nasabah,
dengan demikian maka (H1) diterima.
2. Tidak ada pengaruh positif yang signifikan pada responsiveness terhadap kepuasan
nasabah, dengan demikian maka (H2) diterima
3. Tidak ada pengaruh positif yang signifikan pada assurance terhadap kepuasan nasabah,
dengan demikian maka (H3) diterima
4. Terdapat pengaruh positif yang signifikan pada emphaty terhadap kepuasan nasabah,
dengan demikian maka (H4) ditolak
5. Tidak ada pengaruh positif yang signifikan pada tangibles terhadap kepuasan nasabah,
dengan demikian maka (H5) diterima
Saran
Saran yang dapat disampaikan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Berkenaan dari hasil penilaian responden atas variabel reliability pada indikator
kemudahan pengoperasian ATM yang mendapat skor paling terendah yaitu sebesar 127
maka perlu diperhatikan oleh manajemen PT Bank Bukopin adalah memberikan
panduan cara pengoperasian ATM, sehingga nasabah menjadi puas
2. Berkenaan dari hasil penilaian responden atas variabel responsiveness pada indikator
layanan 24 jam yang mendapat skor paling terendah yaitu sebesar 134 maka perlu
diperhatikan oleh manajemen PT Bank Bukopin adalah seluruh ATM harus beroperasi
24 jam, sehingga dapat menarik jumlah nasabah
3. Berkenaan dari hasil penilaian responden atas variabel assurance pada indikator cctv
on terus yang mendapat skor paling terendah yaitu sebesar 148 maka perlu diperhatikan
oleh manajemen PT Bank Bukopin adalah di setiap ATM dipasang cctv, sehingga dapat
menarik jumlah nasabah
4. Berkenaan dari hasil penilaian responden atas variabel emphaty pada indikator jaringan
yang mendapat skor paling terendah yaitu sebesar 149 maka perlu diperhatikan oleh
manajemen PT Bank Bukopin adalah bekerja sama dengan provider yang jaringan
banyak, sehingga dapat menarik jumlah nasabah
5. Berkenaan dari hasil penilaian responden atas variabel tangibles pada indikator kondisi
mesin yang mendapat skor paling terendah yaitu sebesar 134 maka perlu diperhatikan
oleh manajemen PT Bank Bukopin adalah segera jika ada laporan ATM tidak bisa
digunakan segera memperbaikinya, sehingga dapat menarik jumlah nasabah
6. Berkenaan dari hasil penilaian responden atas variabel kepuasan
pada indikator
fasilitas kebersihan yang mendapat skor paling terendah yaitu sebesar 151 maka perlu
diperhatikan oleh manajemen PT Bank Bukopin adalah memberikan lampu tambahan di
setiap ATM, sehingga dapat menarik jumlah nasabah
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ANALISIS KOMPARATIF KINERJA PERUSAHAAN
SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI KE IFRS
Mahfuz Ahfas
ABSTRAK
Persaingan bisnis menuntut setiap perusahaan untuk mampu menunjukkan kinerja
terbaik dari setiap bisnis yang dijalankan. Kinerja yang disajikan dalam laporan
perusahaan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perusahaan go
public diwajibkan untuk melakukan harmonisasi standar pelaporan dengan standar
internasional yang dikenal dengan IFRS. Salah satu alat ukur kinerja keuangan
adalah rasio keuangan yang mengacu pada standar Bank Indonesia. Rasio keuangan
dapat diukur dari rasio solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas. Penelitian ini
dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan salah satu
perusahaango public yang telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2008 ke dalam
pelaporan keuangannya. sampel penelitian adalah laporan keuangan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 untuk periode
sebelum konversi IFRS serta laporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun
2010 untuk periode setelah konversi IFRS. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui
bahwa terdapat perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah konversi ke
IFRS.
Kata kunci: kinerja perusahaan, IFRS, rasio keuangan
PENDAHULUAN
Perkembangan industri yang semakin pesat serta arus globalisasi menuntut perusahaan
untuk mampu bergerak sejalan dengan perkembangan tersebut. Hal ini akan menyebabkan
kegiatan perusahaan menjdi semakin kompleks. Bagi perusahaan go public diwajibkan
untuk mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
mengingat bahwa informasi yang diberikan akan memberikan dampak bagi users dalam
pengambilan keputusan. Suatu harmonisasi standar diperlukan guna mengurangi hambatan
arus modal internasional, serta mempermudah pemahaman terhadap sistem akuntansi yang
berbeda. Standar akuntansi yang berkualitas akan memberikan pengaruh kepada kualitas
pelaporan yang dihasilkan. Berdasarkan pergerakan perubahan yang ada, perusahaan harus
mampu meningkatkan kinerja perusahaannya untuk mampu memberikan nilai tambah bagi
perusahaan itu sendiri. Kinerja perusahaan memerlukan pengukuran demi penilaian
maupun evaluasi bagi perusahaan, karena melalui pengukuran terhadap kinerja perusahaan
dapat dinilai seberapa jauh tindakan perusahaan telah membawa ke arah posisi kompetitif
yang kuat. (Rosmaida:2009)
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Analisis terhadap laporan keuangan adalah salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan
dari suatu perusahaan. Laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri dalam hal
memberikan berbagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
berbagai hal, antara lain tentang kinerja manajemen dalam satu periode tertentu (Kasmir,
2007 : 240). Pengungkapan dan penyajian merupakan upaya fundamental dalam
memberikan informasi laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan. Sehingga, hal
ini memerlukan suatu standar atau aturan dalam pelaksanaanya (Murni Ana:2011).
Operasi bisnis yang bersifat global menuntut pula adanya aturan yang bersifat
internasional atau mengglobal.. Hal ini didukung oleh kebijakan konversi akuntansi dari
PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standars). Seiring dengan era
globalisasi dan dinamika bisnis, produk dari akuntansi menjadi semakin kompleks serta
harus dapat dipahami oleh para users secara global. (Hans Kartikahadi:2012:vii). IFRS
mampu memberikan jawaban atas permasalahan akan kredibilitas pelaporan keuangan.
Tujuan dari IFRS adalah untuk mampu membandingkan laporan keuangan serta mampu
menambah informasi yang lebih berkualitas di dunia internasional, arus modal secara
global dapat dikurangi serta mengurangi pula perbedaan ketentuan dalam pelaporan
keuangan, selain itu IFRS juga mampu membantu perusahaan multinasional dalam
menngurangi biaya pelaporan dan biaya analisis serta kualitas pelaporan dapat
ditingkatkan.
Berdasarkan peraturan di Indonesia, standar akuntansi mengatur 4 (empat) hal pokok yaitu,
definisi elemen laporan keuangan, pengukuran dan penilaian, pengakuan, serta penyajian
dan pengungkapan. Salah satu perusahaan yang telah go public dan menerapkan IFRS
adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sektor perbankan di Indonesia mampu bertahan
di tengah-tengah perkembangan perekonomian di Indonesia. Sektor perbankan yang telah
mengalami pasang surut dari awal pendirian sehingga menjadikan sektor perbankan
sebagai salah satu sektor yang padat regulasi, menjadikan sektor perbankan menarik untuk
diteliti.
Penelitian ini menggunakan landasan teori agensi (agency theory). Konflik kepentingan
(conflict of interest) yang terjadi sebagai dampak dari teori agensi ini, maka diperlukan
cara untuk menguranginya. Salah satunya adalah dengan penyamaan standar atau aturan
yang berlaku yaitu penerapan IFRS ke dalam laporan keuangan PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Kinerja perusahaan di dalam penelitian ini menjadi topik utama. Kinerja
perusahaan merupakan suatu usaha yang dilakukan guna memperbaiki efektivitas dan
efisiensi perusahaan yang telah dilakukan pada waktu tertentu. Salah satu kinerja
perusahaan adalah kinerja keuangan yang merupakan alat untuk mengukur kesehatan
perusahaan
(financial health). Selain itu, kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai media
pengukuran yang subyektif yag menggambarkan efektivitas pengguanaan asset oleh
sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utamanya dan meningkatkan pendapatan.
(Ardhy Pratiwi:2009). Pengukuran kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan
seperti rasio likuiditas, rentabilitas maupun solvabilitas.
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Delvita Dita Putri dengan judul
penelitian Analisis Kinerja Perbankan yang Mengadopsi Standar Pelaporan Internasional
(IFRS), bahwa terjadi perbedaan kinerja perbankan setelah mengadopsi IFRS. Selain itu,
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berdasarkan penelitian Shelly Huzaynah yang berjudul Dampak Adopsi Standar Pelaporan
Keuangan Internasional terhadap Kinerja Bank di Indonesia diperoleh hasil bahwa kinerja
bank yang telah mengadopsi IFRS lebih baik dibandingan dengan Bank yang belum
mengadopsi IFRS
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat komparatif yang membandingkan
kinerja perusahaan sebagai variabel terikat (Y) dan konversi ke IFRS sebagai variabel
bebas (X). Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan
pengumpulan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi Bursa
Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Objek penelitian sebelum konversi ke IFRS adalah laporan
keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2002 – 2006 sedangkan periode setelah
konversi ke IFRS adalah tahun 2008 – 2012.
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berupa laporan keuangan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk, dengan pengumpulan data sekunder melalui situs resmi Bursa efek
Indonesia yaitu www.idx.co.idatau metode observasi non partisipan Populasi dalam
penelitian ini sektor perbankan yang go publik. Sementara sampel dalam penelitian ini
adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah
teknik sample jenuh yaitu teknik sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai
sampel.
Untuk mengetahui persentase bobot nilai rasio-rasio keuangan dapat
menggunakan acuan sesuai dengan standar ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia namun, dengan memilih beberapa rasio yang dipengaruhi oleh penerapan IFRS
antara lain sebagai berikut:
Loan to Assets Ratio
Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi
permintaan debitur dibandingkan dengan aset bank yang dimiliki. Tingkat
likuiditas rendah apabila nilai dari rasio ini tinggi.
.............................. (1)
ROA (Return on Asset)
Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan laba dengan total aset yang
dimiliki oleh bank. Penggunaan aset yang baik serta tingkat keuntungkan yang
tinggi ditunjukkan oleh nilai ROA yang besar.
........................................................... (2)
Debt to Assets Ratio
Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan total hutang dengan total aset.
Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menutupi hutang-hutangnya
dengan aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara kewajiban
dengan aset yang dimiliki.
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.......................................................... (3)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 .
Hasil Analisis Rasio Likuiditas
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahun
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012

Loan to Assets Rasio
(LAR)
22,50
26,80
34,56
36,02
38,61
36, 14
46,80
51,70
54,18
58,30

Peningkatan/
Penurunan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013
Berdasarkan Tabel 1 Loan To Assets Ratio PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mengalami
peningkatan tiap tahunnya. Rata-rata peningkatan Loan To Assets Ratio tahun
2002 sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar 3,22% sedangkan rata-rata peningkatan
Loan To Assets Ratio tahun 2008sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 4,43%. Hal
ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selalu
memperbesar usaha kreditnya namun tidak diimbangi dengan memperkuat asset yang
dimiliki. IFRS merupakan standar yang berbasis true and fair value. Hal ini memiliki
dampak terhadap nilai assets dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sehingga setiap asset
yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan dinilai berdasarkan true and fair
value. Loan to assets ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam
memenuhi permintaan para debitur dengan jumlah assets yang dimiliki. LAR ini berkaitan
dengan salah satu hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi yaitu pengukuran dan
penilaian. Penilaian terhadap assets yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dinilai
berdasarkan nilai sekarang sehingga nilai asset yang dimiliki akan mengalami perubahan
tiap tahunnya.
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Tabel 2.
Hasil Analisis Rasio Rentabilitas
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahun
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012

Return on Assets
(ROA)
2,32
2,70
3,03
3,58
1,06
2,25
2,74
3,11
3,18
3,23

Peningkatan/
Penurunan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Penurunan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013
Berdasarkan Tabel 2 nilai dari rasio Return on Asset(ROA) PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk tahun 2002 sampai dengan 2006 memiliki rata-rata sebesar 0,25% serta mengalami
penurunan pada tahun 2006 sedangkan untuk tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami
peningkatan dengan rata-rata sebesar 0,19%. Setiap peningkatan yang terjadi menunjukkan
bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mampu menunjukkan efektivitas dalam
menghasilkan laba berdasarkan asset yang dimiliki. Asset PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
setelah konversi IFRS dinilai dengan basis fair value. Hal ini menyebabkan asset PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk akan mengalami perubahan karena dihitung berdasarkan nilai
sekarang. Sementara itu, laba PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga dipengaruhi oleh
penerapan sistem IFRS terhadap pengakuan biaya penelitian dan pengembangan dari PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk, bahwa yang sebelum konversi IFRS biaya ini dapat
dikapitalisasi, sementara setelah konversi IFRS biaya penelitian dan pengembangan wajib
dibiayakan tiap tahunnya. Dampak dari penerapan peraturan ini adalah terdapat penurunan
nilai ROA tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan laba
yang semakin kecil karna ada penambahan biaya serta asset yang semakin besar karna
dinilai berdasarkan basis fair value.
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Tabel 3.
Hasil Analisis Rasio Solvabilitas
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahun

Debt to Asset
Ratio

Peningkatan
/
Penurunan

2002
2003
2004
2005
2006
2008

94,23
88,16
89,95
91,18
90,15
85, 89

Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan

2009
2010
2011
2012

91,05
90,64
81,78
81,60

Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013
Berdasarkan Tabel 3 Perkembangan DAR tahun 2002 sampai dengan tahun 2006
berfluktuatif, sedangkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan
tiap tahunnya. Rasio ini juga dipengaruhi oleh konversi IFRS. DAR merupakan rasio yang
membandingkan total hutang dengan total assets yag dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Penerapan fair value pada IFRS berdampak pada nilai assets yang dimilki. Hal ini
dapat dilihat dari perbandingan nilai rasio tahun 2008 dari tahun sebelumnya yang
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penilaian asset yang menggunakan basis
fair value berdampak pada peningkatan nilai asset yang dimiliki, sehingga akan
menyebabkan nilai dari debt to asset ratio menurun.
Tabel 4.
Hasil Analisis Komparatif Rasio-Rasio Keuangan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahun
2002
2003
2004
2005

Loan to Assets Return on Asset Debt to
Ratio
Ratio
Assets
Ratio
22,50
2,32
94,23
26,80
2,70
88,16
34,56
3,03
89,95
36,02
3,58
91,18
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2006

38,61

1,06

90,15

2008

36, 14

2,25

85, 89

2009
2010
2011
2012

46,80
51,70
54,18
58,30

2,74
3,11
3,18
3,23

91,05
90,64
81,78
81,60
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Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013
Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil komparasi rasio keuangan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk antara periode sebelum konversi IFRS (2002-2006) dengan periode
setelah konversi IFRS (2008-2012) memiliki perbandingan dinilai dengan perhitungan
rasio-rasio keuangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal pokok yang diatur atau
disebabkan oleh penerapan konversi IFRS yaitu:
a. Penilaian dan pengukuran assets.
b. Pengakuan biaya research and development.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil perhitungan maupun hasil komparasi rasio keuangan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk sebelum konversi IFRS dengan periode setelah konversi IFRS
diperoleh simpulan sebagai berikut:Terdapat perbedaan kinerja bank Mandiri yang dinilai
dari Loan to Assets ratio, Return on Assets serta Debt to Equity Ratio antara periode
sebelum konversi IFRS dengan periode setelah konversi IFRS. Perbedaan kinerja antara
periode sebelum konversi IFRS dengan periode setelah konversi IFRS disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut: penerapan prinsip penilaian assets yang menggunakan basis fair
value atau nilai wajar untuk periode setelah konversi IFRS, metode pengakuan biaya
reasearch an development yang tidak lagi dikapitalisasi.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menilai kinerja perusahaan lain di luar
sektor perbankan. Bagi perusahaan, diharapkan mengkonversi standar pelaporan ke IFRS
untuk dapat mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional sehingga dapat
meningkatkan kewajaran, keandalan dan transparansi laporan keuangan.
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PENGARUH RETURN ON ASSETS, UKURAN PERUSAHAAN (FIRMSIZE) DAN
RISIKO BISNIS (BUSINESS RISK) TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PT
ASURANSI ASTRA BUANA
Novieta Misdhiyanawati
Sri Rahayu
Dosen STIE Bhakti Pembangunan
ABSTRAK
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Uji Hipotesis, Metode Uji
Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi) dan
Metode Analisis Data (Analisis Koefisien Determinasi, Uji t Statistik dan Uji F Statistik).
Hasil analisis yang penulis dapat pada penelitian ini yaitu Return on Assets secara parsial tidak
berpengaruh dan menunjukkan nilai negatif terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan
dengan menggunakan hasil uji t dengan thitung sebesar (- 0,757) dan nilai signifikansi sebesar
0,460 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang artinya Ho1 diterima dan Ha1
ditolak.Ukuran Perusahaan (firmsize) secara parsial berpengaruh dan menunjukkan nilai
positif terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan hasil uji t, dengan
thitung sebesar (4,404) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi
0,05 yang artinya H01ditolak dan Ha1 diterima. Risiko Bisnis (business risk) secara parsial
tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t, dengan thitung
sebesar (1,334) dan nilai signifikansi sebesar 0,201 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05
yang artinya H01 diterima dan Ha1 ditolak. Return on Assets, Ukuran Perusahaan (Firmsize)
dan Risiko Bisnis (Business Risk) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F dengan tingkat
signifikan 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 yang artinya H04 ditolak dan Ha4
diterima.
Kata Kunci :Return on Assets, Ukuran Perusahaan (Firmsize) Risiko Bisnis (Business Risk )
dan Struktur Modal.
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga regulator bagi industri jasa keuangan
di Indonesia yang mana industri perasuransian berada di dalamnya. Keberadaan OJK tentu
bertujuan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri jasa keuangan di Indonesia.
Dalam hal ini di tahun 2015 OJK akan lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan industri
perasuransian di Indonesia.
Semakin berkembangnya ekonomi di Indonesia diiringi juga dengan berkembangnya
industri transportasi dan logistik. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan rata-rata jumlah premi
Asuransi Astra di industri transportasi yang semakin membaik. Bisnis transportasi juga sangat
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dibutuhkan oleh masyarakat mengingat seluruh proses distribusi bergantung kepada adanya
sistem transportasi. Selain itu, kelancaran sistem transportasi juga mempunyai peranan yang
sangat besar terhadap kelangsungan industri logistik.
Produk Asuransi Astra yang dapat memberikan jaminan terhadap bisnis transportasi
adalah Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi Rangka Kapal. Asuransi Kendaraan
Bermotor menjamin kerusakan atau kerugian akibat tabrakan, perbuatan jahat, kebakaran,
sambaran petir atau tanggung jawab pihak ketiga. Pengusaha bisnis transportasi juga dapat
mengasuransikan aset kendaraan bermotor dalam bentuk armada atau fleet. Asuransi Rangka
Kapal menjamin kerugian atau kerusakan atas kapal laut baik rangka, mesin dan atau
peralatannya.
Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan kami di industri logistik, Asuransi Astra juga
mempunyai produk Asuransi Pengangkutan yang dapat memberikan jaminan atas kehilangan
atau kerusakan barang-barang selama pengangkutan melalui transportasi air, darat atau udara.
Melalui berbagai produk unggulan dan service exellence, Asuransi Astra selalu siap untuk
menjadi solusi perlindungan risiko yang tepat bagi pelanggan kami dalam bisnis transportasi
dan logistik. Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh Return on Assets terhadap struktur modal pada PT Asuransi
Astra?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan (firmsize) terhadap struktur modal pada PT
Asuransi Astra ?
3. Bagaimana pengaruh risiko bisnis (business risk) terhadap struktur modal pada PT
Asuransi Astra ?
4. Bagaiman pengaruh Return on Assets, ukuran perusahaan (firmsize) dan risiko
bisnis(business risk) terhadap struktur modal secara bersama-sama?
LANDASAN TEORI
Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis
laporan keuangan, rasio ini paling sering dilihat, karena dapat menunjukan keberhasilan
perusahaan dalam menghasilkan keutungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang
akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang
diperoleh dari modal sendiri maupun modal yang telah diubah perusahaan menjadi aktivaaktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.
Menurut Sawir (2013 :18), secara matematis ROA dapat dihitung dengan
menggunakan rumus :

Return on Assets

= Net Income
Total Assets
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Pengertian Ukuran Perusahaan (Firmsize)
Logaritma natural digunakan agar nilai total aset antara perusahaan yang satu dengan yang
lain tidak terlalu ekstrim secara angka, namun tetap masih menunjukkan perbedaan yang
signifikan, sehingga perhitungan analisis dapat dilakukan dengan lebih tepat.

Ukuran Perusahaan (Firm Size ) = Ln Total Aset
Pengertian Risiko Bisnis (Business Risk)
secara matematis risiko bisnis dapat dirumuskan sebagai berikut :
Risiko Bisnis =

Laba Sebelum Pajak
Total Aset

Struktur Modal
Struktur modal merupakan salah satu faktor fundamental dalam operasi perusahaan.
Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan pembelanjaan (Financing Policy)
dari manajer keuangan yang senantiasa dihadapkan pada pertimbangan baik bersifat kualitatif
maupun kuantitatif yang mencakup tiga unsur penting (Harnanto, 2015 : 306), yaitu :
a. Keharusan untuk membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada pihak yang
menyediakan dana tersebut, atau sifat keharusan untuk pembayaran biaya modal.
b. Sampai seberapa jauh kewenangan dan campur tangan pihak penyedia dana itu dalam
mengelola perusahaan .
c. Risiko yang dihadapi perusahaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal
Struktur modal dalam penelitian ini diukur dari Debt Equity Ratio(DER)yang mencerminkan
besarnya proporsi antara total debt (total hutang) dan total shareholder’s equity (total modal
sendiri).
Dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ang,2013) :
DER

=

Total Debt
Total Equity

Dimana :
Total Debt = Total Hutang
Total Equity = Total Ekuitas
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Pengertian Risiko
Bentuk-bentuk risiko terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut :
a) Risiko Murni (Pure Risk)
b) Risiko Spekulatif (Speculatif Risk)
c) Risiko Fundamental (Fundamental Risk)
d) Risiko Khusus (Particular Risk)
Pengertian Asuransi
Definisi-definisi tersebut antara lain :
1. Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD) Republik Indonesia : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu
perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung,dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena
suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”
2. Definisi dari segi ekonomi, asuransi adalah suatu pengumpulan dana yang dapat
dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami
kerugian.
Prinsip-prinsip Dasar Asuransi
a) Prinsip Kepentingan (Insurable Interest)
b) Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith)
c) Prinsip Ganti Rugi (Indemnity)
d) Prinsip Kontribusi (Contribution)
e) Prinsip Sebab Akibat (Proximate Causes)
f) Prinsip Subrogasi (Subrogation)
Produk-produk Asuransi
a) Asuransi Kerugian (Kebakaran,Angkutan Laut, Kendaraan Bermotor, Kerangka Kapal,
Construction All Risk, Property atau Industrial All Risk, Customs Bonds, Surety Bonds,
Kecelakaan Diri dan Kesehatan.
b) Asuransi Jiwa
c) Asuransi Kerugian Dalam Program Asuransi Sosial (Asuransi Kecelakaan Diri yang
dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja,Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi
Pegawai Negeri dan ABRI yang diselenggarakan oleh PT TASPEN dan ASABRI dan
Program Asuransi Kesehatan dan Tabungan Hari Tua yang diselenggarakan oleh PT
JAMSOSTEK atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yang telah
dilakukan oleh para peneliti terdahulu disampaikan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No
1.

Peneliti
Judul Penelitian
(Tahun)
Yovin
dan Faktor-faktor yang
Suryantini
berpengaruh terhadap
(2012)
struktur modal pada
Perusahaan Asuransi
Kerugian

2.

Khusnul
(2013)

Analisis Pengaruh
Capital Expenditure,
Sales Growth,
Profitability, Size dan
Rating Premium
terhadap Struktur
Modal pada
Perusahaan
AsuransiKerugian

3.

Nurisya
(2012)

Analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi
struktur modal pada
Perusahaan Asuransi
Kerugian

Variabel
Struktur
Modal,
Struktur
Aktiva,
Profitabilitas
dan
Ukuran
Perusahaan

Hasil Penelitian

- Struktur aktiva
dan
ukuran
perusahaan
berpengaruh positif
dan
signifikan
terhadap
struktur
modal
Profitabilitas
berpengaruh negatif
dan
signifikan
terhadap
struktur
modal
Struktur
-Capital
Expenditure,
modal,
struktur aktiva, profitabilitas,
ukuran perusahaan
ukuran
dan rating premium
perusahaan,
tidak berpengaruh
pertumbuhan
penjualan dan signifikan terhadap
struktur modal.
rating
-pertumbuhan
premium
penjualan
berpengaruh
sigmifikan terhadap
struktur modal
Struktur
-Kepemilikan
modal,
Manajerial
berpengaruh
Kepemilikan
Manajerial,
signifikan terhadap
profitabilitas,
struktur modal
Likuiditas,
- profitabilitas,
Ukuran
likuiditas, ukuran
Perusahaan
perusahaan dan
dan Risiko
risiko bisnis tidak
berpengaruh
Bisnis
signifikan terhadap
struktur modal
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Kerangka Pemikiran
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal. Sedangkan, variabel
independen dalam penelitian ini berupa Return on Assets (ROA), ukuran perusahaan (firm
size) dan risiko bisnis (business risk) Sebagai faktor yang mempengaruhi struktur modal
perusahaan.
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Pengaruh Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan (Firm Size) dan Risiko Bisnis
Terhadap Struktur Modal

ReturnonAssets(ROA),(X1)

H1
H2

UkuranPerusahaan(FirmSize),(X2)
RisikoBisnis(Businessrisk),(X3)

StrukturModal,(Y)
H3
H4

Hipotesis
Berdasarkan tujuan, landasan teori, kajian pustaka, kerangka pemikiran serta penelitian
terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut :
Ha1
: Return on Assets (ROA)berpengaruh signifikan terhadap strukturmodal.
Ho1 : Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikanterhadap struktur modal.
:Ukuran perusahaan (Firm Size) berpengaruhsignifikan terhadap struktur modal.
Ha2
Ho2 :Ukuran perusahaan (Firm Size) tidak berpengaruhsignifikan terhadap struktur modal.
Ha3
: Risiko bisnis (Business Risk) berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
Ho3 : Risiko bisnis (Business Risk) tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
:Return on Assets (ROA) atau profitabilitas, Ukuran Perusahaan (Firm Size) dan Risiko
Ha4
bisnis (Business Risk) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap struktur
modal.
Ho4 :Return on Assets (ROA) atau profitabilitas, Ukuran Perusahaan (Firm Size) dan
Risikobisnis (Business Risk) secara bersamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
struktur modal.
METODE PENELITIAN

Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data penelitian
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat
oleh pihak lain), yang pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun
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dalam arsip. Data sekunder yang digunakan oleh penulis diperoleh dari website PT Asuransi
Astra Buana yaitu www.asuransiastra.com .
Unit Analisis Data
Penulis menggunakan unit analisis data pada PT Asuransi Astra Buana
karena perusahaan tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bergerak dalam bidang
asuransi kerugian (asuransi kendaraan bermotor, asuransi alat berat, asuransi kecelakaan diri,
asuransi properti, asuransi rangka kapal,asuransi kesehatan dan asuransi pengangkutan).
Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data
Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara
seperti wawancara (interview),observasi, data sekunder atau studi dokumentasi dan analisis.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang tidak langsung
ditunjukan pada objek penelitian melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa
buku harian, laporan dan dokumen lainnya.
Variabel dan Pengukuran
Variabel Independen
1. Return on Assets Menurut Brigham dan Houston (2013:90), Rasio laba bersih, terhadap
total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak.

Return on Assets =

Net Income
Total Assets

2. Ukuran Perusahaan (Firm Size), ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset
yang dimiliki oleh perusahaan (Saidi,2014). Pengukuran variabel ukuran perusahaan
mengacu pada penelitian Saidi,2014, dan Rahayu, 2014, dimana ukuran perusahaan di
proxy dengan nilai logaritma natural dari total aset (natural logarithm of assets).

Ukuran Perusahaan (Firm Size ) = Ln Total Aset
3. Risiko Bisnis, menurut Bayless dan Dilltz (2014) dalam Mutaminah (2014)
menemukan hubungan negatif antara risiko perusahaan dengan hutang. Ferri dan Jones
(2012), Mutaminah (2014) menemukan hubungan negatif antara income dengan hutang.
Sementara Kole, Noe dan Ramirez (2014), Mutaminah (2014) menemukan hubungan
antara level debt optimal dengan risiko bisnis.
Risiko Bisnis = Laba Sebelum Pajak
Total Aset
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Variabel Dependen
Secara matematis struktur modal dirumuskan sebagai berikut :

DER

=

Total Debt
Total Equity

Dimana :
Total Debt = Total Hutang
Total Equity = Total Ekuitas
Uji Normalitas
Uji Normalitas dapat juga dideteksi melalui uji Kolmogrov-smirnov dengan melihat nilai pada
Kolmogrov-smirnov, dan dinyatakan berdistribusi normal jiga signifikan lebih dari 0,05.
Uji Multikolinieritas
Metode pengambilan keputusan yaitu jika semakin kecil nilai Tolerancedan semakin besar
nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas. Dalam kebanyakan
penelitian menyebutkan bahwa jika Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka
tidak terjadi multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas
Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya Heteroskedastisitas :
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi
Heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol
pada sumbu Y,maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan Run Test. Jika antar residual
tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random.
Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak
(sistematis).
: residual (res_1) random
H0
Ha
: residual (res_1) tidak random
Apabila hasil menunjukan probabilitas dari 0,05 maka H0 diterima, akhirnya tidak
terjadi autokorelasi.
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode analisis
regresi berganda. Variabel independen yang akan diuji adalah Return on Assets, Firm Size
(Ukuran Perusahaan) dan Business Risk (Risiko Bisnis) terhadap variabel dependen yaitu
Struktur Modal pada PT Asuransi Astra Buana dengan persamaan regresi dibawah ini :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan :
Y
= Variabel Struktur Modal
a
= Konstanta
bn
= Koefisien Prediktor
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X1
= Variabel Return on Assets
X2
= Variabel Firm Size (Ukuran Perusahaan)
X1
= Variabel Business Risk (Risiko Bisnis)
E
= error
Analisis Koefisien Determinasi (Uji R2)
Menurut Ghozali (2014:83), koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.
Sedangkan nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Uji Statistik t
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel
dependen adalah dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel, atau dapat dilihat
dengan membandingkan nilai Sig, dengan taraf signifikansi (a), dimana a = 0,05 atau 5%.
Dimana derajat kebebasan (Degree of Freedom) atau db berdasarkan jumlah data (n), dengan
rumus db = n-2.
a. Jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan t-tabel (t-hitung > t-tabel), atau nilai Sig
lebih kecil dibandingkan a (Sig < a), maka Ha diterima.
b. Jika nilai t-hitung lebih kecil dibandingkan t-tabel (t-hitung < t-tabel), H0diterima.
Uji Statistik F
Untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel
dependen, yaitu dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel atau membandingkan
Sig dengan a dimana tingkat signifikansi sebesar 0,05, derajat kebebasan penyebut sama
dengan N-m-1.
a. Jika F-hitung lebih besar dibandingkan F-tabel (F-hitung > F-tabel), atau nilai Sig lebih
kecil dibandingkan a (Sig < a), maka Ha diterima.
b. Jika F-hitung lebih kecil dibandingkan F-tabel (F-hitung < F-tabel), atau nilai Sig lebih
besar dibandingkan a (Sig > a), maka H0 diterima.
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Uji Normalitas

PEMBAHASAN
Gambar 1
Uji Normalitas

Sumber : Output Perhitungan SPSS 23
Dengan melihat gambar.1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Uji Normalitas dengan Pplot memberikan pola distribusi mendekati normal. Dengan demikian model persamaan
regresi memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Uji Multikolinearitas
Collinearity
Statistics
Toleran
ce
VIF
,463

2,161

,813

1,230

,441

2,267

Sumber : Output Perhitungan SPSS 23
Dari hasil diatas dapat diketahui nilai Tolerancedan VIF masing - masing variabel yaitu
Return on Assets (0,463 dan 2,161), Ukuran Perusahaan (Firmsize) (0,813 dan 1,230) dan
Risiko Bisnis (Business Risk) (0,441 dan 2,267), memiliki nilai Tolerancelebih besar dari 0,1
dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut
tidak terjadi multikolinearitas.
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Uji Heteroskedastisitas
Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya Heteroskedastisitas :
1.
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi
Heteroskedastisitas.
2.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol
pada sumbu Y,maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Dalam penelitian ini, Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar berikut ini :
Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Output Perhitungan SPSS 23
Dari gambar scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka
0 dan sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini,
sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.
Uji Autokorelasi
Apabila pada tingkat signifikan 0,05, jika probabilitas lebih besar dari tingkat
signifikan maka hipotesis nol diterima. Berikut adalah hasil pengujian menggunakan Run Test.
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Tabel 6
Uji Autokorelasi menggunakan Run Test
Runs Test
Unstandardiz
ed Residual
a
Test Value
-,01906
Cases < Test Value
10
Cases >= Test
10
Value
Total Cases
20
Number of Runs
11
Z
,000
Asymp. Sig. (21,000
tailed)
a. Median
Sumber : Output Perhitungan SPSS 23
Dari tabel 6 dapat dilihat hasil pengujian menunjukan bahwa nilai test adalah
-0,01451
dengan probabilitas 1,000 pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi.
Uji Regresi Linear Berganda
Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode analisis
regresi berganda. Variabel independen yang akan diuji adalah Return on Assets, Firm Size
(Ukuran Perusahaan) dan Business Risk (Risiko Bisnis) terhadap variabel dependen yaitu
Struktur Modal pada PT Asuransi Astra Buana dengan persamaan regresi dibawah ini :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan :
Y
= Variabel Struktur Modal
a
= Konstanta
bn
= Koefisien Prediktor
X1
= Variabel Return on Assets
X2
= Variabel Firm Size (Ukuran Perusahaan)
= Variabel Business Risk (Risiko Bisnis)
X1
E
= error
Uji regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara
kuantitatif dari perubahan X terhadap perubahan Y apakah positif atau negatif, dan
memperkirakan atau meramaikan nilai Y bila variabel X yang berkolerasi dengan Y
mengalami kenaikan atau penurunan.
Berikut hasil pengujian regresi linier berganda :
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Tabel 7
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Standardiz
ed
Unstandardized
Coefficient
Collinearity
Coefficients
s
Statistics
Toleran
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
ce
VIF

Model
1
(Constant 3,912
)
15,273
ROA
F_SIZE
B_RISK

-3,905

,001

-2,115
1,100

2,793
,250

-,164
,719

-,757
4,404

,460
,000

,463
,813

2,161
1,230

2,977

2,232

,296

1,334

,201

,441

2,267

a. Dependent Variable: S_MDL
Sumber : Output Perhitungan SPSS 23
Dari tabel 7 diatas dapat dilihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen yang dapat diketahui beta unstandarized yang ada.
Dari data tersebut diatas dapat dirumuskan persamaan matematis sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Y = (-15,273) - 2,115 ROA +1,100Fzise+ 2,977Brisk+ e
Keterangan :
Y
= Variabel Struktur Modal
a
= Konstanta
bn
= Koefisien Prediktor
= Variabel Return on Assets(ROA)
X1
X2
= Variabel Ukuran Perusahaan (Firmsize)
= Variabel Risiko Bisnis (Business Risk)
X3
e
= error
Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
1. Konstanta sebesar -15,273 artinya jika variabel Return on Assets (ROA)X1, variabel
Ukuran Perusahaan (Firmsize)X2, variabel Risiko Bisnis (Business Risk) X3 nilainya
adalah 0, maka Struktur Modal (Y) nilainya adalah sebesar Rp. 15,273.
2. Koefisien regresi variabel Return on Assets (ROA)X1sebesar -2,115 artinya jika
variabel Return on Assets (ROA) X1mengalami penurunan 1 kali, maka Struktur Modal
akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,115 dengan asumsi variabel independen
lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan (Firmsize) X2 sebesar Rp.1,100artinya
jika variabel Ukuran Perusahaan (Firmsize) X2mengalami kenaikan 1 kali, maka
Struktur Modal akan mengalami penurunan sebesar Rp. 1,100 dengan asumsi variabel
independen lainnya bernilai tetap.
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4. Koefisien variabel Risiko Bisnis (Business Risk) X3 sebesar Rp. 2,977artinya jika
variabel Risiko Bisnis (Business Risk) X3 mengalami kenaikan 1 kali, maka Struktur
Modal akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2,977 dengan asumsi variabel
independen lainnya sepertibernilai tetap.
Uji R2( Koefisien Determinasi)
Model Summaryb

Tabel 8
Hasil Uji R2

Adjusted R Std. Error of DurbinModel R
R Square Square
the Estimate Watson
a
1
,808
,653
,588
,2280432
1,089
a. Predictors: (Constant), B_RISK, F_SIZE, ROA
b. Dependent Variable: S_MDL
Sumber : Output Perhitungan SPSS 23
Dari hasil perhitungan tabel 8 diatas, diketahui bahwa koefisien determinasi R2 adalah
0,588; ini berarti bahwa seluruh variabel indenpen (Return on Assets, Ukuran Perusahaan
(Firmsize) dan Risiko Bisnis (Business Risk) mampu menjelaskan variasi dari variabel
dependen (Struktur Modal) sebesar 58,8%. Sedangkan sisanya (100% - 58,8% = 41,2%)
dipengaruhi oleh faktor lain seperti arus kas, laba bersih, modal kerja dan liability yang tidak
dimasukkan dalam model regresi. Selain itu dapat dilihat nilai R2 mendekati 1 maka variabel
bebas semakin kuat pengaruhnya terhadap variabel dependen.
Uji t Statistik
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen ((Return on Assets, Ukuran Perusahaan (Firmsize) dan Risiko Bisnis
(Business Risk) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Struktur
Modal).
Cara pengambilan keputusan adalah :
1. Jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan t-tabel (t-hitung > t-tabel), atau nilai Sig
lebih kecil dibandingkan a (Sig < a), maka Ha diterima.
2. Jika nilai t-hitung lebih kecil dibandingkan t-tabel (t-hitung < t-tabel), H0diterima.
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Tabel 9
Hasil Uji t Statistik

Coefficientsa

Standardiz
ed
Unstandardized
Coefficien
Coefficients
ts
B
Std. Error Beta
t

Model
1
(Consta
-15,273
3,912
n)
ROA
-2,115
2,793
F_SIZE
1,100
,250
B_RISK
2,977
2,232
a. Dependent Variable: S_MDL

-,164
,719
,296

Sig.
-3,905

,001

-,757
4,404
1,334

,460
,000
,201

Sumber : Output Perhitungan SPSS 23
Dari hasil Tabel.9 di atas, tabel yang menerangkan koefisien regresi yang dihasilkan
dari perhitungan SPSS. Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengujian koefisien regresi variabel Return on Assets
Dari tabel coeffitients atau t-test tersebut, didapat nilai Sig untuk variabel Return on
Assets (ROA) sebesar 0,460. Karena Sig0,460>a (0,05). Sedangkan dengan membandingkan
dengan hasil perhitungan didapatkan nilai thitung= (- 0,757) dan nilai ttabel = 2.119 dengan
derajat kebebasan (df) = n-4 = 20-4 = 16 dan taraf kesalahan 5%, dengan demikian kriteria
pengambilan keputusannya adalah, nilai thitung< nilai ttabel(- 0,757 < 2.119) Hal ini
menunjukkan bahwa variabel return on assets tidak berpengaruh terhadap struktur modal,
dengan demikian Ho1diterima dan Ha1ditolak.
2.

Pengujian koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan (Firmsize)
Dari tabel coeffitients atau t-test tersebut, didapat nilai Sig untuk Ukuran
Perusahaan(Firmsize) sebesar 0,000. Karena Sig0,000 <a (0,05). Sedangkan Sedangkan
dengan membandingkan dengan hasil perhitungan didapatkan nilai thitung= (4,404) dan
nilai ttabel = 2.119 dengan derajat kebebasan (df) = n-4 = 20-4 = 16 dan taraf kesalahan
5%, dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah, nilai thitung< nilai
ttabel(4,404 > 2.119) Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (firmsize)
berpengaruh terhadap struktur modal, dengan demikian H01ditolak dan Ha1diterima.
3. Pengujian koefisien regresi variabel Risiko Bisnis (Business Risk)
Dari tabel coeffitients atau t-test tersebut, didapat nilai Sig
untuk Risiko
Bisnis(Business Risk) sebesar 0,201. Karena Sig0,201>a (0,05) Sedangkan Sedangkan dengan
membandingkan dengan hasil perhitungan didapatkan nilai thitung= (1,334) dan nilai ttabel =
2.119 dengan derajat kebebasan (df) = n-4 = 20-4 = 16 dan taraf kesalahan 5%, dengan
demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah, nilai thitung< nilai ttabel(1,334< 2.119) Hal
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ini menunjukkan bahwa variabel risiko bisnis (business risk) tidak berpengaruh terhadap
struktur modal, dengan demikian H01diterima dan Ha1ditolak.
Uji F Statistik
Dari tabel Anova hasil F hitung pada tabel diatas menunjukkan p-value 0,001 < 0,05
yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen (return on
assets, ukuran perusahaan (firmsize) dan risiko bisnis (business risk) terhadap variabel
dependennya (struktur modal). Selain itu, membandingkan F hitung dengan F tabel dengan
taraf kesalahan 5% dan degree of freedom (df1) = 3 dan (df2) = 16 maka diperoleh F tabel
sebesar 3,24. Nilai F hitung 10,035 > nilai F tabel 3,24 yang artinya terdapat pengaruh
signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa return on assets, ukuran perusahaan (firmsize)
dan risiko bisnis (business risk) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur
modal, dengan demikian Ho4 ditolak dan Ha4 diterima.
Tabel 10
Hasil Uji f Statistik

ANOVAa

Sum
of
Model
Squares
df
1
Regressio
1,566
n
Residual
,832
Total

2,398

Mean
Square
3
16

F

,522 10,035

Sig.
,001b

,052

19

a. Dependent Variable: S_MDL
b. Predictors: (Constant), B_RISK, F_SIZE, ROA
Sumber : Output Perhitungan SPSS 23
Berdasarkan pada data output perhitungan SPSS tabel 4.10 di atas, nilai F-hitung
sebesar 10,035 dengan tingkat signifikansi 0,001. Oleh karena nilai Sig lebih kecil dari a
(0,000 < 0,05), maka Ha4 diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara Return on
Assets (ROA), Ukuran Perusahaan (Firm Size)dan Risikobisnis (Business Risk) secara
bersamaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
Hasil Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan maka, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Return on Assets secara parsial tidak berpengaruh dan menunjukkan nilai negatif
terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan hasil uji t dengan
thitung sebesar (- 0,757) dan nilai signifikansi sebesar 0,460 lebih besar dari tingkat
signifikansi 0,05 yang artinya Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.
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2. Ukuran Perusahaan (firmsize) secara parsial berpengaruh dan menunjukkan nilai
positif terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan hasil uji t,
dengan thitung sebesar (4,404) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
tingkat signifikansi 0,05 yang artinya H01ditolak dan Ha1diterima.
3. Risiko Bisnis (business risk) secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t, dengan thitung sebesar (1,334) dan nilai
signifikansi sebesar 0,201 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang artinya H01
diterima dan Ha1 ditolak.
4. Return on Assets, Ukuran Perusahaan (Firmsize)dan Risiko Bisnis (Business
Risk)secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F dengan tingkat signifikan 0,001
lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 yang artinya H04ditolak dan Ha4diterima.
PENUTUP

Kesimpulan
Penelitian ini menguji faktor – faktor apa saja yang berpengaruh terhadap struktur
modal pada perusahaan asuransi umum PT Asuransi Astra Buana. Dalam penelitian ini,
terdapat tiga variabel independen yang diuji hubungannya dengan struktur modal. Variabel
Return on Assets (ROA), dan Risikobisnis (Business Risk) mencerminkan rasio aktivitas,
sedangkan Variabel Ukuran Perusahaan (Firm Size) menunjukkan perkembangan dari
perusahaan.
PT Asuransi Astra Buana sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), dengan izin usaha bernomor S.6364/LK/1995 dari Departemen Keuangan Republik
Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sampel yang diperoleh diuji
menggunakan analisis regresi berganda, statistic deskriptif dan uji asumsi klasik. Kesimpulan
yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1. Return on Assets secara parsial tidak berpengaruh dan menunjukkan nilai negatif
terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan hasil uji t dengan
thitung sebesar (- 0,757) dan nilai signifikansi sebesar 0,460 lebih besar dari tingkat
signifikansi 0,05 yang artinya Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.
2. Ukuran Perusahaan (firmsize) secara parsial berpengaruh dan menunjukkan nilai
positif terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan hasil uji t,
dengan thitung sebesar (4,404) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
tingkat signifikansi 0,05 yang artinya H01ditolak dan Ha1diterima.
3. Risiko Bisnis (business risk) secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t, dengan thitung sebesar (1,334) dan nilai
signifikansi sebesar 0,201 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang artinya H01
diterima dan Ha1 ditolak.
4. Return on Assets, Ukuran Perusahaan (Firmsize)dan Risiko Bisnis (Business
Risk)secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F dengan tingkat signifikan 0,001
lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 yang artinya H04ditolak dan Ha4diterima.
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Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan diharapkan lebih mempertimbangkan berbagai faktor dalam
memutuskan sumber pendanaan, memperhatikan manfaat dan biaya dari sumber
pendanaan yang ditentukan, serta mengefesiensi penggunaan biaya agar dapat
meningkatkan perolehan laba. Mengelola modal lebih efektif dan efesien untuk
meningkatkan laba agar mendapatkan laba agar mendapatkan return yang maksimal.
2. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan
hendaknya tidak hanya mengandalkan data mengenai return on assets, ukuran
perusahaan (firmsize) dan risiko bisnis(business risk), tetapi juga perlu memperhatikan
faktor-faktor lain seperti arus kas, laba bersih, modal kerja dan liability dalam
hubungannya dengan struktur modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak variabel atau menggunakan variabel
lain, selain itu memperbanyak sampel penelitian agar hasil penelitian selanjutnya
menjadi lebih tepat dan akurat.
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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. BBSI
Sigit Kodrattriana
Institut Perbanas Jakarta, 2016
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara motivasi dan disiplin kerja
terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. BBSI. Desain penelitian yang digunakan
adalah penelitian korelasional dengan jenis diskriftif kuantitatif dengan metode survei
sedang populasi penelitiannya adalah pegawai yang ada di PT. BBSI. sedangkan
penentuan sampel menggunakan teknik purposive Random Sampling yang diambil
secara proposional berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan data yang digunakan
adalah data primer. Alat analisis yang digunakan adalah uji korelasi, regresi dan uji
hipotesis baik secara parsial maupun secara simultan.Hasil penelitian menunjukkan
terdapat pengaruh positif, kuat dan signifikan pada motivasi terhadap kinerja karyawan
dengan Y = 7,711 + 0,930X1 ini didukung oleh pengujian hipotesis yang menunjukkan
nilai t hitung 10,938 > ( tabel 1,671, begitu juga terdapat pengaruh positif , kuat dan
signifikan pada variabel disiplin kerja karyawan dengan Y = 5,222 + 0,812 X2 ini
didukung oleh pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung 10,997 ) t tabel
1,671, hasil pengujian secara simultan memperlihatkan hubungan positif sangat kuat
antara motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Y = 2,306 + 0,516 X1 +
0,457 X2 juga dibuktikan dengan pengujian hipotesis secara simultan dimana t hitung
84,772 > t tabel 3,15 yang berarti Ha diterima. Oleh karena itu probabilitas jauh
dibawah nilai alpha (p =0,000 < a = 0,10) maka motivasi dan disiplin kerja berpengaruh
simultan terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci: Motivasi, Disiplin kerja dan Kinerja karyawan

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam
suatu organisasi dan meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Dari keseluruhan
sumber daya yang tersedia dalam organisasi SDM sangat penting dan menetukan, dan dapat
mempengaruhi komponan yang ada dalam organisasi.
Usaha peningkatan kinerja pegawai merupakan permasalahan dasar bagaimana
perusahaan meningkatkan motivasi dan disiplin kerja agar mendapatkan kinerja yang
maksimal. Hal ini sangat berperan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari
organisasi di dalam menjalankan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan.
Sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah karyawan pada sebuah organisasi
berusaha bekerja dengan kemampuan yang mereka miliki agar dapat mencapai kinerja yang
diinginkannya. Rasa aman akan suasana kerja yang mampu mendorong karyawan untuk
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lebih berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik
suasana aman sebelum kerja, saat kerja maupun setelah kerja. Kondisi kerja yang aman
semacam ini serta didukung rekan kerja yang dapat diajak kerja sama dalam berbagai
aktivitas merupakan keinginan dari setiap karyawan dalam suatu organisasi sehingga
diharapkan karyawan dapat bekerja maksimal.
Jika karyawan memiliki disiplin kerja yang tinggi diharapkan akan mampu
menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat sehingga kinerja yang dihasilkan akan
maksimal, selain disiplin karyawan harus diberi motivasi dalam bekerja agar dapat
menjalankan kinerjanya dengan baik. Dengan adanya motivasi perusahaan sangat
mengharapkan setiap individu dalam perusahaan dapat menciptakan disiplin kerja yang
tinggi demi kemajuan perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan yang efektif dan
efisien.
Identifikasi Masalah
Dalam mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan oleh perusahaan banyak karyawan
yang kurang peduli dengan apa yang harus di kerjakan dan sudah menjadi tanggung
jawabnya. Banyak faktor yang menjadikan suatu perusahaan berusaha keras membina
karyawannya dengan memberikan solusi dari kekurangan yang ada pada karyawannya
dengan cara :
1. Memotivasi karyawan dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi dengan cara
memberi tunjangan, promosi.
2. Memberikan karyawan disiplin kerja sesuai dengan yang diharapkan perusahaan.
Pembatasan Masalah
Dari identifikasi masalah yang ada peneliti berusaha untuk melihat hubungan antara
motivasi dan disiplin kerja dengan kinerja karyawan untuk melihat hubungan yang simultan
pada suatu perusahaan.
Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini dibahas tentang hubungan motivasi dan disiplin kerja dengan
produktifitas kerja karyawan pada PT. BBSI dengan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan
2. Bagaimana disiplin berpengaruh pada kinerja karyawan
3. Bagaimana motivasi dan disiplin kerja bisa bekerja bersama – sama berpengaruh
terhadap kinerja karyawan.
Motivasi Kerja
Kebutuhan menjadi suatu dorongan bila kebutuhan tersebut muncul hingga mencapai
taraf intensitas yang cukup, dan kebutuhan selaludiwarnai oleh motif untuk memenuhinya
motivasi untuk mewujudkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari akibat
suatu kebutuhan (Minardi. 2001). Motivasi memuat tiga hal utama antara lain kebutuhan
(need). Keinginan (wish) dan dorongan (drive), dan pengertian motivasi sendiri banyak
ditafsirkan secara berbeda – beda, Siagian (2002;134) motivasi sebagai daya pendorong
yang mengakibatkan anggota organisasi mau dan rela untuk menyelenggarakan berbagai
kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajiban – kewajibannya.
Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara
perilaku manusia serta cerminan yang paling sederhana dari aspek perilaku. Motivasi
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merupakan masalah yang sangat penting dalam setiap usaha sekelompok orang bekerja
sama dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Motivasi merupakan bagian integral dari
kegiatan organisasi atau perusahaan dari dalam proses pembinaan, pengembangan dan
penyerahan tenaga kerja manusia. Karyawan akan bekerja dengan lebih baik dalam
lingkungan dimana mereka merasa dihargai dan program motivasi dapat membantu
karyawan bahwa perusahaan memperhatikan kesejahteraan dan prestasi yang dicapai.
(Maslow 2001).
Kedisiplinan
Disiplin adalah tindakan manajemen untuk memberikan semangat kepada pelaksanaan
standar organisasi dan pelatihan yang mengarah pada upaya membenarkan dan melibatkan
pengetahuan – pengetahuan sikap dan perilaku pegawai sehingga ada keimanan pada diri
pegawai untuk menuju pada kerjasama dan prestasi yang lebih baik. (Davis. 2002 – 12).
Ada beberapa hal yang dipakai sebagai indikasi tinggi rendahnya kedisiplinan kerja
karyawan yaitu:
Ketepatan waktu
Kepatuhan terhadap atasan
Peraturan terhadap perilaku terlarang
Ketertiban terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan produktivitas kerja.
Perilaku dalam bekerja
Disiplin Kerja
Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yaitu interaksi antara faktor
kepribadian dan lingkungan (situasional). Kepribadian seseorang merupakan system nilai
yang dianut yang menjungjung disiplin yang ditanamkan dan nantinya digunakan sebagai
kerangka acuan dalam penerapan disiplin ditempat kerja. Ada tiga tingkatan dalam
kedisiplinan:
Disiplin karena kepatuhan
Disiplin karena identifikasi
Disiplin karena internalisasi
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi dan disiplin kerja
dengan produktivitas kerja karyawan pada PT. BBSI.
Metode dan Desain Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan
mengkaji hubungan antara motivasi dengan produktivitas kerja karyawan, mengkaji
hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja karyawan dan mengkaji
hubungan antara motivasi dan disiplin kerja dengan produktivitas kerja karyawan.
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2016 – Juli 2016
Populasi dan Sampel
Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di perusahaan
sebanyak 123 responden.Sampel dalam penelitian adalah sebagian karyawan dengan
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menggunakan teknik purposive random sampling yaitu mengambil sampel secara acak
proposional sebanyak 67 responden.
Analisis DataAnalisis yang digunakan adalah analisis regresi ganda.
Y = Bo + B1 X1 + B2 X2
Y = Kinerja karyawan
Bo = Konstanta untuk populasi
B1 B2=Koefisien regresi untuk populasi
X1= Motivasi
X2 = Disiplin kerja
Deskripsi Objek Penelitian
Sejarah DanGambaran Umum Perusahaan
PT. BBSI adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang
jasa kontraktor. Perusahaan yang resmi berdiri pada tanggal 25 Oktober 1974 ini berkantor
pusat di Bintaro Jakarta Selatan.Perusahaan ini merupakan suatu bentuk proyek kerja sama
antara pemegang saham dari Indonesia dan Inggris. Saham dari Indonesia di pegang oleh
CCM Group (Central Cipta Murdaya) dan saham dari Inggris dipegang oleh Balfour Beatty
Group yang berkantor pusat di Day Road, Thornton Health, London, Inggris. Kombinasi ini
menciptakan latar belakang yang kuat atas ruang lingkung yang luas.Akte pendirian PT
BBSI dilakukan dihadapan notaris Ridwan Suselo, SH. Perbandingan saham yang terjadi
ialah sebesar 51% dipegang oleh CCM Group dan sebesar 49% dipegang oleh BB Group.
Sejak resmi diadakan pembagian saham dihadapan notaris, maka nama perusahaan ini
menjadi PT BBSI. Hingga saat ini PT. BBSI menjadi kian berkembang, salah satu yang
mendorong perkembangan mereka ialah kemajuan dalam bidang teknologi Negara
Indonesia yang semakin pesat.
Kini PT. BBSI memiliki karyawan tetap yang berjumlah kurang lebih 600 orang.
Jumlah tersebut tidak termasuk karyawan tidak tetap (kontrak) yang jumlahnya berubah –
rubah sesuai dengan banyaknya proyek yang ditangani.
Adapun gagasan pendirian perusahaan ini didasari oleh ide 2 orang berkebangsaan
Inggris yang bernama George Balfour dan Andre Beatty, yang telah lama bekerja dibidang
jasa kontraktor umum.
Selain di Indonesia, kantor cabang BB Limited juga terdapat diberbagai Negara,
dalam hal ini termasuk Inggris, Afrika (Botswana, Kenya, Malawi, Nigeria,
Tanzania,Zimbabwe), Amerika ( Canada, Paraguay,Peru), Asia (Srilanka, Brunei,
Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia), Timur tengah (Bahrain, Mesir,
Jordan, Oman, Qatar, dan Arab Saudi).
Struktur Organisasi
Dalam menetapkan kerjasama, wewenang, serta tanggung jawab mereka, PT BBSI
menggunakan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu alat untuk menjalankan
organisasi, karena didalamnya menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab.
Selain itu struktur organisasi merupakan pedoman bagi para manajer, staf, serta
seluruh jajaran karyawan dalam organisasi, yang menunjukkan hubungan bagian yang satu
dengan bagian yang lain.

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 1 Agustus 2017]

155-163

PT. BBSI menggunakan bentuk organisasi garis dan staf, dimana setiap atasan
memiliki bawahan – bawahan tertentu dan seorang bawahan hanya menerima tugas ataupun
perintah dari seorang atasan saja, sesuai dengan bagian atau wewenang atasan langsung
mereka. Berikut Struktur organisasi dari PT. BBSI.
Bidang Usaha Perusahaan
PT. BBSI adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi bangunan, dan sejak
tahun 1974 telah ikut serta didalam pembangunan di Indonesia. Mulai dari Aceh hingga ke
Papua, kontribusi perusahaan ini terhadap pembangunan bangsa Indonesia sangat dirasakan
pengaruhnya.
Hal tersebut bukan hanya dalam bidang jasa konstruksi saja, melainkan juga dalam
transfer tekhnologi kepada sumber daya manusia baik dari segi jasa pelatihan maupun
manajemen proyek yang mapan.
Dibidang pekerjaan dan pembangunan fasilitas pembangkit tenaga listrik misalnya,
PT.BBSI telah mengerjakan proyek Transmission Line dari pulau Jawa hingga Kalimantan,
pengerjaan proyek PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Muara Tawar, Sengkang,
Gilimanuk, pembangunan landasan pacu Hang Nadim di Batam, pembangunan lapangan
GOLF di Rancamaya (Jawa Barat), Taman Dayu ( Jawa Timur), Bintan Golf Course di
Riau, serta pembangunan Infrastruktur diPulau Bulan di Riau dan pembangunan jembatan
yang dikerjakan juga tidak kalah pentingnya di dalam menopang sarana transfortasi di
Indonesia.
Hal tersebut diatas menjadikan PT. BBSI mendapatkan pengakuan baik dari
pemerintah lokal di tiap Negara maupun Internasional, yakni sertifikat ISO 9001 dari BSI
(British Standard Institution) pada tanggal 11 September 1996.Pengetahuan yang
mendalam tentang dari kombinasi pasar di Indonesia yang didukung oleh teknik dan
finansial dari salah satu grup konstruksi terbesar di Eropa akan memastikan hasil yang
terbaik.
Profil Responden

USIA
Frequency Percent
15
22,4
40
59,7
12
17,9
67
100,0

%
22,4
59,7
17,9
100,0

Comulative %
22,4
59,7
17,9
100,0

JENIS KELAMIN
Frequency Percent
%
Laki – laki
41
61,2
61,2
Perempuan
26
38,8
38,8
Total
67
100,0
100,0
Sumber : Hasil penelitian

Comulative %
61,2
38,8
100,0

18 – 25 thn
26 – 35 thn
> 35 thn
Total

Sumber : Hasil penelitian
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menggunakan teknik purposive random sampling yaitu mengambil sampel secara acak
proposional sebanyak 67 responden.
Tabel Hasil Rekapitulasi
Skor
No.
Pertanyaan
Nilai Keterangan
Analisis DataAnalisis yang digunakan adalah 1analisis
2 regresi
3
4 ganda.
5
Y = BSaya
o + Bmemiliki
1 X1 + Btujuan
2 X2 yang jelas dalam
1
3
5 23 21 15 241 Memuaskan
Y = Kinerja
bekerja.karyawan
untuk
populasi
Bo = Konstanta
Saya merasa
memiliki
kemampuan dalam
2
4
1 16 26 20 258 Memuaskan
B1 B2=Koefisien
regresi
untuk
populasi
bekerja sesuai
dengan
bidang
keahlian
X1= Motivasi
Pimpinan memberikan contoh peminpin
3
5 26 18 15 238
Memuaskan
X2 3= Disiplin
kerja
yang baik
Pimpinan selalu datang kantor tepat waktu
4 Deskripsi Objek Penelitian
1
4 16 28 18 259 Memuaskan
setiap hari
Sejarah DanGambaran Umum Perusahaan
Pimpinan selalu hadir tepat waktu pada
5 PT. BBSI adalah sebuah perusahaan di Indonesia
0
7 yang
9 bergerak
29 22 di267
Memuaskan
berbagai
bidang
saat diadakan rapat setiap bulan.
jasa kontraktor. Perusahaan yang resmi berdiri pada tanggal 25 Oktober 1974 ini berkantor
Pimpinan bersikap adil dalam menegakkan
Cukup
6 di Bintaro Jakarta Selatan.Perusahaan ini merupakan
5
9 27suatu
15 bentuk
11 proyek
219
pusat
kerja sama
keadilan
Memuaskan
antara pemegang saham dari Indonesia dan Inggris. Saham dari Indonesia di pegang oleh
Seluruh pegawai diperlakukan sama tanpa
7 Group (Central Cipta Murdaya) dan saham1 dari7Inggris
20 dipegang
23 16 oleh
247Balfour
Memuaskan
CCM
Beatty
membedakan pangkat dan golongan
Group yang berkantor pusat di Day Road, Thornton Health, London, Inggris. Kombinasi ini
Hukuman kedisiplinan terhadap karyawan
8
1 lingkung
3 18 yang
23 luas.Akte
22 263 pendirian
Memuaskan
menciptakan
latar belakang yang kuat atas ruang
PT
sama dan tanpa ada yang dibedakan
BBSI dilakukan dihadapan notaris Ridwan Suselo, SH. Perbandingan saham yang terjadi
Sikap saling menghargai antar pegawai
9 sebesar 51% dipegang oleh CCM Group dan
1 sebesar
3 19
16 oleh
256 BB
Memuaskan
ialah
49% 28
dipegang
Group.
dalam melakukan pekerjaan
Sejak resmi diadakan pembagian saham dihadapan notaris, maka nama perusahaan ini
Saya merasa bahwa hubungan kerja yang
10
2
3 kian
29 berkembang,
22 11 238salahMemuaskan
menjadi
PT BBSI. Hingga saat ini PT. BBSI menjadi
satu yang
baik akan menunjang kedisiplinan
mendorong perkembangan mereka ialah kemajuan dalam bidang teknologi Negara
Saya harus mentaati peraturan yang telah
11
0
2 28 27 10 246 Memuaskan
Indonesia
yang semakin pesat.
ditetapkan perusahaan
Kini PT. BBSI memiliki karyawan tetap yang berjumlah kurang lebih 600 orang.
Karyawan yang tidak mentaati peraturan
Jumlah tersebut tidak termasuk karyawan tidak tetap (kontrak) yang jumlahnya berubah –
12 peraturan perusahaan dan melakukan
1
8 10 21 27 266 Memuaskan
rubah sesuai dengan banyaknya proyek yang ditangani.
kesalahan akan dikenakan sanksi
Adapun gagasan pendirian perusahaan ini didasari oleh ide 2 orang berkebangsaan
Inggris yang bernama George Balfour dan Andre Beatty, yang telah lama bekerja dibidang
Berdasar hasil frekwensi jawaban diatas hanya pada poin 6 dimana pimpinan
jasa kontraktor umum.
bersikap
adil dalam
menegakkan
keadilan
niali
cukup
puas diberbagai
dan semua setuju
Selain
di Indonesia,
kantor
cabangmempunyai
BB Limited
juga
terdapat
Negara,
kalau
pimpinan
selalu
hadir
tepat
waktu
dalam
rapat.
dalam hal ini termasuk Inggris, Afrika (Botswana, Kenya, Malawi, Nigeria,
Berdasar hasil pengolahan
responden
yang berhubungan
dengan kinerja
Tanzania,Zimbabwe),
Amerika (terhadap
Canada,
Paraguay,Peru),
Asia (Srilanka,
Brunei,
karyawan
sebagai
berikut:
Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia), Timur tengah (Bahrain, Mesir,
Jordan, Oman, Qatar, dan Arab Saudi).
Struktur Organisasi
Dalam menetapkan kerjasama, wewenang, serta tanggung jawab mereka, PT BBSI
menggunakan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu alat untuk menjalankan
organisasi, karena didalamnya menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab.
Selain itu struktur organisasi merupakan pedoman bagi para manajer, staf, serta
seluruh jajaran karyawan dalam organisasi, yang menunjukkan hubungan bagian yang satu
dengan bagian yang lain.
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Tabel
Hubungan
dengangaris
Kinerja
Karyawan
PT. BBSI menggunakan
bentuk
organisasi
dan
staf, dimana setiap atasan
Skor menerima tugas ataupun
memiliki
bawahan
–
bawahan
tertentu
dan
seorang
bawahan
hanya
No
Pertanyaan
Nilai Keterangan
1
2atau 3wewenang
4
5 atasan langsung
perintah dari seorang atasan saja, sesuai dengan bagian
Saya dapat
menyelesaikan
mereka.1 Berikut
Struktur
organisasipekerjaan
dari PT.saya
BBSI. 1
7 16 23 20 255 Memuaskan
dengan baik
Bidang
Perusahaanpekerjaan saya
Saya Usaha
dapat menyelesaikan
2 BBSI adalah perusahaan yang bergerak dibidang
1
1 konstruksi
12 30 bangunan,
23 274 dan
Memuaskan
PT.
sejak
sesuai dengan target yang ditetapkan.
tahun 1974Saya
telahmampu
ikut serta
didalam pembangunan
di Indonesia. Mulai dari Aceh hingga ke
menyelesaikan
tugasnya
1 bangsa
4 19Indonesia
27 16sangat
254 dirasakan
Memuaskan
Papua, 3kontribusi
perusahaan
ini
terhadap
pembangunan
sesuai kerangka kerja yang telah ditetapkan
pengaruhnya.
Saya dapat menyelesaikan semua pekerjaan
4Hal tersebut bukan hanya dalam bidang jasa 1konstruksi
4 19saja,21melainkan
16 254jugaMemuaskan
dalam
saya sesuai dengan standar yang ditetapkan
transfer tekhnologi
kepada
sumbersesuai
dayadengan
manusia baik dari segi jasa pelatihan maupun
Saya melakukan
pekerjaan
5
0 12 19 21 15 240 Memuaskan
manajemen
proyek
yang
mapan.
aturan perusahaan
Dibidang
pekerjaan
dan pembangunan
fasilitas pembangkit tenaga listrik misalnya,
Saya diberikan
kenyamanan
oleh organisasi
PT.BBSI
telah
mengerjakan
proyek
Transmission
Line
Kalimantan,
6 berupa fasilitas demi kelancaran dalam
3 dari
5 pulau
25 Jawa
18 hingga
16 240
Memuaskan
pekerjaan
pengerjaan mengerjakan
proyek PLTGU
(Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Muara Tawar, Sengkang,
memiliki sikap
yang positif
terhadap
Gilimanuk,Saya
pembangunan
landasan
pacu
Hang Nadim di Batam, pembangunan lapangan
7
1
3 24 19 20 255 Memuaskan
pekerjaan yang
saya lakukan
GOLF di Rancamaya
(Jawa
Barat), Taman Dayu ( Jawa Timur), Bintan Golf Course di
Saya
jarang melakukan
kesalahandiPulau
dalam Bulan di Riau dan pembangunan jembatan
Riau, serta
pembangunan
Infrastruktur
8
1
3 18 29 16 257 Memuaskan
melakukan
tugas
yang dikerjakan juga tidak kalah pentingnya di dalam menopang sarana transfortasi di
Saya memahami dan menguasai pekerjaan
Indonesia.
9
1
6 21 24 15 247 Memuaskan
menjadi
tugas menjadikan
pokok saya PT. BBSI mendapatkan pengakuan baik dari
Hal yang
tersebut
diatas
Saya tidak suka menunda pekerjaan yang
pemerintah
BSI
10 lokal di tiap Negara maupun Internasional,
5 yakni
6 sertifikat
12 19 ISO
25 9001
254 dari
Memuaskan
diberikan
kepada
saya
(British Standard Institution) pada tanggal 11 September 1996.Pengetahuan yang
Saya menyelesaikan pekerjaan tepat pada
mendalam
yang
dan
11 tentang dari kombinasi pasar di Indonesia
1
1 19didukung
25 21oleh265teknik
Memuaskan
waktunya
finansial dari salah satu grup konstruksi terbesar di Eropa akan memastikan hasil yang
terbaik.
Berdasar hasil frekwensi jawaban diatas sesuai setuju bahwa pekerjaan dilakukan
sesuai dengan aturan perusahaan sama dan pertanyaan hasilnya memuaskan.
Profil Responden
USIA
Hasil Uji Regresi
Frequency Percent
%
Comulative %
Uji Normalitas
18
–
25
thn
15
22,4
22,4
22,4
Pengujian data dengan menggunakan uji normalitas (dengan ujiKolmogonov
– Smirnov
26 –sebagai
35 thn berikut:40
59,7
59,7
59,7
dihasilkan data
> 35 thn
12
17,9
17,9
17,9
Kolmogonov
–
Smirnov
test
Total
67
100,0
100,0
100,0
Sumber : Hasil penelitian

Motivasi
(X1)

JENISNormal
KELAMIN 67
Ɲ
Parameter Mean
Frequency Percent 36,4030
%
Standar
Deviasi
6,4386
Laki – laki
41
61,2
61,2
0,061
Absolute
26
38,8
38,8
0,060
Most Perempuan
Extern Difference Positif
Total
67
100,0
100,0
0,061
Negatif
0,052
Kolmogonov
Smirnov
Sumber :– Hasil
penelitian
Asymp Sig
0,962

Disiplin
Kinerja
Kerja
Karyawan
(X2)
(X3)
67
67
44,7463
Comulative
% 41,5672
7,3861
7,4390
61,2
0,078
0,105
38,8
0,078
0,069
100,0
0,070
0,105
0,637
0,859
0,812
0,452
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menggunakan
purposive
sampling
yaitu(X1)
mengambil
sampel
secara acak
Berdasar hasilteknik
pengolahan
data random
pada variable
motivasi
dengan nilai
Asymp.Sig
0,962
proposional
sebanyak
67
responden.
> X = 0,10 maka distribusi motivasi dalam kondisi normal. Nilai variabel Disiplin kerja (X2)
dengan nilai Asymp.Sig 0,812 > X = 0,10 maka distribusi Disiplin Kerja dalam kondisi
Analisis
digunakan adalah
analisisnilai
regresi
ganda. 0,452 > X = 0,10
normal.DataAnalisis
Nilai variableyang
kinerjakaryawan
(Y) dengan
Asymp.Sig
Y maka
= Bodistribusi
+ B1 X1 +kinerja
B2 X2 karyawan (Y) berada pada kondisi normal.
Y = Kinerja karyawan
= Konstanta
BoUji
Korelasi untuk populasi
B1Korelasi
B2=Koefisien
regresi
untuk populasi
Motivasi
dan Kinerja
Karyawan
X1= Motivasi
X2 = Disiplin kerja Uji Korelasi antara Motivasi dan Kinerja Karyawan
Correlation
Deskripsi Objek Penelitian
Motivasi

Kinerja Karyawan

Sejarah DanGambaran Umum Perusahaan
(X1)
(Y)
PT.
BBSI
adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang
bergerak di berbagai
bidang
Pearson
Correlation
1
,805
Motivasi (X1Perusahaan
)
Signyang
( 2. tailed
) berdiri pada tanggal 25 Oktober 1974
,000ini berkantor
jasa kontraktor.
resmi
67 suatu bentuk proyek
67 kerja sama
pusat diƝBintaro Jakarta Selatan.Perusahaan ini merupakan
Pearson Correlation
,805
1
pegang oleh
antara pemegang saham dari Indonesia dan Inggris. Saham dari Indonesia di
Kinerja Karyawan (Y) Sign (2.tailed)
CCM Group (Central ƝCipta Murdaya) dan saham dari Inggris
Balfour Beatty
67 dipegang oleh 67
Group
yang
berkantor
pusat
di
Day
Road,
Thornton
Health,
London,
Inggris.
Kombinasi ini
correlation is significant at the 0,01 level
menciptakan latar belakang yang kuat atas ruang lingkung yang luas.Akte pendirian PT
Hasildilakukan
perhitungan
korelasi notaris
antara variable
dengan
kinerja karyawan
BBSI
dihadapan
Ridwan motivasi
Suselo, SH.
Perbandingan
saham menghasilkan
yang terjadi
ialah
dipegang
oleh
CCM Group
oleh BB
Group.
nilaisebesar
sebesar51%
0,805
terdapat
hubungan
positifdan
dansebesar
sangat49%
kuatdipegang
antara variable
yang
artinya
resmi
diadakan
pembagian saham
dihadapan
notaris,
nama variable
perusahaan
ini
bila Sejak
variable
motivasi
ditingkatkan
maka akan
diikuti
oleh maka
penguatan
kinerja
menjadi
PT BBSI. Hingga saat ini PT. BBSI menjadi kian berkembang, salah satu yang
karyawan.
mendorong
mereka
ialahkinerja
kemajuan
dalam bidang teknologi Negara
Uji Korelasiperkembangan
antara disiplin kerja
dengan
karyawan
Indonesia yang semakin pesat.
Uji memiliki
Korelasi Antara
Disiplin
Kerjaberjumlah
Dengan Kinerja
Karyawan
Kini PT. BBSI
karyawan
tetap yang
kurang lebih
600 orang.
Correlations
Jumlah tersebut tidak termasuk karyawan tidak tetap (kontrak) yang jumlahnya berubah –
Disiplin Kerja
Kinerja Karyawan
rubah sesuai dengan banyaknya proyek yang ditangani.
(X2)
(Y)
Adapun gagasan pendirian perusahaan ini didasari oleh ide 2 orang berkebangsaan
Pearson Correlation
1
,806
Inggris yang
bernama
GeorgeSig.
Balfour
danƝAndre Beatty, yang telah lama bekerja
Disiplin
Kerja (X2)
(2-tailed)
,000 dibidang
jasa kontraktor umum.
Pearson Correlation
67
67
Kinerjadi
Karyawan
(Y) kantor
Sig. (2-tailed)
,806 terdapat diberbagai
1 Negara,
Selain
Indonesia,
cabang BB Limited juga
Ɲ
67
67
dalam hal ini termasuk Inggris, Afrika (Botswana, Kenya, Malawi, Nigeria,
**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)
Tanzania,Zimbabwe),
Amerika ( Canada, Paraguay,Peru), Asia (Srilanka, Brunei,
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS
Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia), Timur tengah (Bahrain, Mesir,
Jordan,
Qatar, korelasi
dan Arab antara
Saudi).variabel Disiplin Kerja dengan Kinerja Karyawan
Hasil Oman,
perhitungan
menghasilkan
korelasi sebesar 0,806.Dengan demikian ada hubungan positif dan kuat
Strukturnilai
Organisasi
antarDalam
variabel,
artinya bila
variable Kinerja
Karyawan.
menetapkan
kerjasama,
wewenang,
serta tanggung jawab mereka, PT BBSI
menggunakan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu alat untuk menjalankan
Uji Regresi
organisasi,
karena didalamnya menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab.
Uji Regresi
motivasi
terhadapmerupakan
kinerja karyawan
Selain Linear
itu struktur
organisasi
pedoman bagi para manajer, staf, serta
seluruh jajaran karyawan dalam organisasi, yang menunjukkan hubungan bagian yang satu
dengan bagian yang lain.
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Regresi Linear
Motivasi
Terhadap
Kinerja
PT. BBSIUji
menggunakan
bentuk
organisasi
garis
dan staf,Karyawan
dimana setiap atasan
a
Coefficients
memiliki bawahan – bawahan tertentu dan seorang bawahan hanya menerima tugas ataupun
Unstandardized
Standardized
perintah dari seorang atasan saja,
sesuai dengan bagian
atau wewenang atasan langsung
Coefficients
Motivasi
t
Sig.
mereka. Berikut Struktur organisasi dari PT. BBSI. Coefficients
B
Std Error
Beta
Bidang Usaha Perusahaan
(Constant)1
7,711
3,143
2,454
,017
PT. BBSI adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi bangunan, dan sejak
Motivasi (X1)
,930
,085
,805
10,938
,000
tahun 1974 telah ikut serta didalam pembangunan di Indonesia. Mulai dari Aceh hingga ke
Dependent
Variabel
: Kinerja ini
Karyawan
(Y) pembangunan bangsa Indonesia sangat dirasakan
Papua,
kontribusi
perusahaan
terhadap
Sumber
:
Hasil
pengolahan
data
SPSS
pengaruhnya.
tersebut
bukan hanya
saja, murni
melainkan
juga Kinerja
dalam
Nilai Hal
regresi
menunjukkan
Y = dalam
7,711 bidang
+ 0,930jasa
X1konstruksi
sehingga nilai
variabel
transfer
tekhnologi kepada
sumberMotivasi
daya manusia
segi jasanilai
pelatihan
tanpa dipengaruhi
oleh variable
sebesarbaik
7,711dari
sedangkan
regresimaupun
sebesar
manajemen
proyek
yang
mapan.
0,930 X1 merupakan kontribusi variable Motivasi (X1). Jika variabel Motivasi naik sebesar
pekerjaan
pembangunan
fasilitas
pembangkit
listrik
misalnya,
1 poinDibidang
maka akan
diikutidan
penguatan
terhadap
variabel
Kinerja tenaga
Karyawan
sebesar
nilai
PT.BBSI
telah
mengerjakan
proyek
Transmission
Line
dari
pulau
Jawa
hingga
Kalimantan,
regresi tersebut.
pengerjaan
PLTGU Kerja
(Pembangkit
Tenaga
Uap) di Muara Tawar, Sengkang,
Uji regresiproyek
linear Disiplin
terhadapListrik
Kinerja
Karyawan
Gilimanuk, pembangunan landasan pacu Hang Nadim di Batam, pembangunan lapangan
Uji Regresi
linear
Disiplin
Kerja
KinerjaBintan
Karyawan
GOLF di Rancamaya
(Jawa
Barat),
Taman
DayuTerhadap
( Jawa Timur),
Golf Course di
a
Coefficients
Riau, serta pembangunan Infrastruktur diPulau
Bulan di Riau dan pembangunan jembatan
Standardized
yang dikerjakan juga tidak Unstandardized
kalah pentingnya di dalam
menopang sarana transfortasi di
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Indonesia.Motivasi
B
Std
Error
Beta
Hal tersebut diatas menjadikan PT. BBSI mendapatkan pengakuan baik dari
5,222maupun3,349
1,559
pemerintah(Constant)
lokal di tiap Negara
Internasional, yakni sertifikat
ISO 9001,124
dari BSI
1
(British Standard Institution) pada tanggal 11 September 1996.Pengetahuan yang
Motivasi (X1)
,812
,074
,806
10,997
,000
mendalam tentang dari kombinasi pasar di Indonesia yang didukung oleh teknik dan
Dependent
: Kinerja
(Y) terbesar di Eropa akan memastikan hasil yang
finansial
dari Variabel
salah satu
grupKaryawan
konstruksi
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS
terbaik.
Persamaan regresi menunjukkan Y = 5,222 + 0,812 X2, sehingga nilai murni variabel
Profil
Responden
Kinerja
Karyawan tanpa dipengaruhi oleh variabel Disiplin Kerja sebesar 5,222 sedangkan
USIA
nilai regresi sebesar 0,812 X2 merupakan
kontribusi variabel Disiplin Kerja (X2). Jika
Frequency
%
Comulative
% Kinerja
Disiplin Kerja naik sebesar 1 poin,
maka akanPercent
diikuti penguatan
terhadap
variabel
18
–
25
thn
15
22,4
22,4
22,4
Karyawan sebesar nilai regresi.
– 35berganda
thn
40
59,7
59,7 ini:
59,7
Hasil uji regresi 26
linear
ditunjukkan
oleh
tabel berikut
> 35 thn
12
17,9
17,9
17,9
Uji Regresi
Berganda
Secara Simultan
Total
67 linear100,0
100,0
100,0
a
Coefficients
Sumber : Hasil penelitian
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Motivasi
t
Sig.
JENIS KELAMIN
B
Std
Error % Beta
Frequency
Percent
Comulative %
(Constant)
2,306
3,349
,455
Laki – laki
41
61,2
61,2
61,2 752
1Motivasi
(X1)
516
123
,000
Perempuan
26
38,8
38,8 447
38,8 4,201
Disiplin Kerja
(X2)
,457
,107
,454
4,268
,000
Total
67
100,0
100,0
100,0
Dependent
Variabel: :Hasil
Kinerja
Karyawan (Y)
Sumber
penelitian
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS
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menggunakan
purposivetersebut
randomkemudian
sampling dapat
yaitu disusun
mengambil
sampel
secara acak
Berdasarkanteknik
penghitungan
bentuk
persamaan
sebagai
proposional
sebanyak
67
responden.
berikut:
Y = 2,306 + 0,516 X1 + 0,457 X2
Analisis
DataAnalisis
yangdan
digunakan
adalah analisis
regresi
ganda. mengenai beberapa
Berdasarkan persamaan
hasil pengolahan
data , dapat
disimpulkan
Y hal
= Bberikut
+
B
X
+
B
X
o
1 ini:
1
2 2
Tabel Hasil Rekapitulasi
Y Nilai
= Kinerja
karyawan
konstanta sebesar 2,306 menunjukkan nilai murni variable Kinerja Karyawan tanpa
Skor
Konstanta untuk
populasi
Bo =dipengaruhi
No.
Pertanyaan
Nilai Keterangan
oleh variable
terikat Motivasi dan Disiplin Kerja
1
2
3
4
5
B1 B1.2=Koefisien
untuk populasi
Nilai regresiregresi
(B1) Motivasi
sebesar 0,516 menunjukkan ada kontribusi variabel Motivasi,
Saya memiliki tujuan yang jelas dalam
X1=artinya
Motivasi
1
3
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dibedakan
mendorong
perkembangan
mereka
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9
1
3
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Indonesiadalam
yang melakukan
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pekerjaanUji Hipotesis Secara Simultan
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karyawan
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bahwa
hubungan
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Memuaskan
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Saya harus mentaati peraturan yang telah
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1. gagasan
Regression
,000
pendirian2651,534
perusahaan ini didasari
oleh
berkebangsaan
ditetapkan
perusahaan
2
b
Residual
15,639
Inggris yang
bernama
George
Balfour
dan
Andre
Beatty,
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telah
lama
bekerja
dibidang
Karyawan yang tidak mentaati
peraturan
64
1000,914
Totalumum.
jasa kontraktor
12 peraturan
perusahaan dan melakukan
1
8 10 21 27 266 Memuaskan
66
3652,448
Selain
di Indonesia,
kantor
cabang BB Limited juga terdapat diberbagai Negara,
kesalahan
akan dikenakan
sanksi
a. Dependent
Variabel: Kinerja
Karyawan
(Y) (Botswana, Kenya, Malawi, Nigeria,
dalam hal
ini termasuk
Inggris,
Afrika
b. Predictors: (Contanst), Disiplin Kerja (X2), Motivasi (X1)
Tanzania,Zimbabwe),
Amerika
( jawaban
Canada,
Paraguay,Peru), Asia (Srilanka, Brunei,
Berdasar
hasil
frekwensi
Sumber:
Hasil
Pengolahan
data
SPSS diatas hanya pada poin 6 dimana pimpinan
Hongkong,
Thailand,
Indonesia),
Timur
tengah
(Bahrain,
bersikap Malaysia,
adil dalamSingapura,
menegakkan
keadilandan
mempunyai
niali
cukup
puas dan
semuaMesir,
setuju
Jordan,
Oman,
Qatar,
dan
Arab
Saudi).
kalau pimpinan selalu hadir tepat waktu dalam rapat.
Struktur
Organisasi
Berdasar
hasil pengolahan terhadap responden yang berhubungan dengan kinerja
Dalam
menetapkan
kerjasama, wewenang, serta tanggung jawab mereka, PT BBSI
karyawan sebagai berikut:
menggunakan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu alat untuk menjalankan
organisasi, karena didalamnya menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab.
Selain itu struktur organisasi merupakan pedoman bagi para manajer, staf, serta
seluruh jajaran karyawan dalam organisasi, yang menunjukkan hubungan bagian yang satu
dengan bagian yang lain.
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Hasil pengolahan data terhadap uji hipotesis secara simultan dihasilkan nilai Fhitung
PT. BBSI
garis dan staf,Ftabel
dimana
setiap
atasan
sebesar
84,772menggunakan
dimana Ftabelbentuk
pada dforganisasi
2 dan 64 menunjukkan
sebesar
4,05
dengan
memiliki
bawahan
–
bawahan
tertentu
dan
seorang
bawahan
hanya
menerima
tugas
ataupun
demikian (Fhitung 84,772 > Ftabel 3,15) maka (Ha) diterima, nilai p=0,000 < a=0,10)
perintah dari seorang atasan saja, sesuai dengan bagian atau wewenang atasan langsung
karena probabilitas jauh dibawah nilai alpha maka variabel bebas secara simultan memiliki
mereka. Berikut Struktur organisasi dari PT. BBSI.
hubungan positif dan signifikan terhadap variabel terikat.
Bidang Usaha Perusahaan
PT.
BBSI adalah
Interpretasi
Hasil perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi bangunan, dan sejak
tahun
1974 pengolahan
telah ikut serta
didalam
di Indonesia.
Mulai
dari Aceh
hingga terikat
ke
Hasil
data
atas pembangunan
keseluruhan variabel
bebas
terhadap
variabel
Papua,
kontribusi
perusahaan
ini
terhadap
pembangunan
bangsa
Indonesia
sangat
dirasakan
menunjukkan bahwa hasil penghitungan korelasi antara variabel Motivasi (X1) dengan
pengaruhnya.
Kinerja Karyawan menunjukkan nilai korelasi yang positif, kuat dan signifikan. Hasil uji
Hal tersebut
bukan hanya
bidang
jasa konstruksi
melainkan
jugaKaryawan,
dalam
korelasi
secara parsial
antaradalam
variabel
Disiplin
Kerja (X2)saja,
terhadap
Kinerja
transfer
tekhnologiadanya
kepadakorelasi
sumberyang
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manusia
baik
segi jasa pelatihan
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menunjukkan
kuat
dandari
signifikan.Hasil
pengujian
korelasi
manajemen
proyek
yang
mapan.
secara simultan antara (Motivasi dan Disiplin Kerja) dengan Kinerja Karyawan
Dibidang pekerjaan
dan pembangunan
pembangkit
tenaga listrik
misalnya,
menunjukkan
adanya korelasi
yang positif,fasilitas
kuat dan
signifikan.namun
dari sisi
uji regresi
PT.BBSI telah mengerjakan proyek Transmission Line dari pulau Jawa hingga Kalimantan,
menunjukkan bahwa variabel Motivasi cenderung menghasilkan nilai regresi lebih besar
pengerjaan proyek PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Muara Tawar, Sengkang,
dari variabel lainnya.
Gilimanuk, pembangunan landasan pacu Hang Nadim di Batam, pembangunan lapangan
Dengan demikian variabel Motivasi cenderung dominan bila dibandingkan dengan variabel
GOLF di Rancamaya (Jawa Barat), Taman Dayu ( Jawa Timur), Bintan Golf Course di
lainnya.
Riau, serta pembangunan Infrastruktur diPulau Bulan di Riau dan pembangunan jembatan
yang dikerjakan juga tidak kalah pentingnya di dalam menopang sarana transfortasi di
Kesimpulan
Indonesia.
Hal tersebut diatas menjadikan PT. BBSI mendapatkan pengakuan baik dari
Berdasarkan
dataInternasional,
penelitian dapat
disampaikan
beberapa
pokok
pemerintah
lokal dihasil
tiap pengolahan
Negara maupun
yakni sertifikat
ISO 9001
dari BSI
kesimpulan
yangInstitution)
sekaligus sebagai
jawaban 11
atas September
tujuan penelitian
yang telah dipaparkan
(British
Standard
pada tanggal
1996.Pengetahuan
yang
sebelumnya,
sebagai
berikut:
mendalam tentang dari kombinasi pasar di Indonesia yang didukung oleh teknik dan
1. Terdapat
pengaruh
yangkonstruksi
positif, kuat
dan signifikan
pada memastikan
Motivasi terhadap
Kinerja
finansial
dari salah
satu grup
terbesar
di Eropa akan
hasil yang
Karyawan,
yang
dibuktikan
dengan
persamaan
regresi
Y
=
7,711
+
0,930
X1.Persamaan
ini
terbaik.
menunjukkan adanya pengaruh positif antara kedua variabel, artinya bila variabel Motivasi
naik
maka akan diikuti penguatan variabelKinerja Karyawan. Adanya pengaruh antara
Profil
Responden
kedua variabel juga didukung oleh hasilUSIA
pengujian hipotesis, yang menunjukkan bahwa nilai
thitung 10,938 > ttabel 1,671,Frequency
dengan demikian
maka (Ha)
dengan p=0,000
<a=0,1.
Percent
% diterima
Comulative
%
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yang
positif,
kuat
dansignifikan
pada
variabel
Disiplin
Kerja
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18 – 25 thn
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nilai
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0,812 X2 sehingga
Kinerja
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thn murni variabel
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17,9Karyawan
17,9 tanpa dipengaruhi
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Disiplin Kerja sebesar
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sedangkan
nilai
regresi
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0,812
X2
merupakan
Total
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100,0
100,0
100,0
kontribusi variabel
Kerja (X2). Jika Disiplin Kerja naik sebesar 1 poin, maka akan
Sumber :Disiplin
Hasil penelitian
diikuti penguatan terhadap variabel Kinerja Karyawan sebesar nilai regresi tersebut, Hasil
JENIS
KELAMIN
pengujian hipotesis terlihat thitung
thitung
10,997 > Ttabel 1,671 sehingga (Ha) diterima,
Frequency
Percent
%
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%probabilitas
yang berarti terdapat pengaruh
Disiplin Kerja
terhadap Kinerja
Karyawan.
Nilai
laki
61,2 demikian
61,2 p=0,000 <61,2
hasil sebesar Laki
0,000– dimana
nilai41a=0,1, dengan
a=0,1. Oleh karena
Perempuan
38,8
38,8 maka variabel
38,8 Disiplin Kerja
probabilitas jauh
dibawah nilai26alpha (p=0,000<a=0,1),
Total
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100,0 Kinerja
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100,0
memiliki hubungan
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Sumber : Hasil penelitian
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3. Hasil pengujian
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menggunakan
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positif
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penguatan
terhadap
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DataAnalisismaka
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analisis
regresi
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= Bo + B1 XY1 += B2,306
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Y = Kinerja karyawan
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2 Deskripsi
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Pimpinan
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Memuaskan
pengaruh
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dependen,
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juga Pimpinan
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4
16
28
18
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84,772>Ftabel
3,15, yang berarti (Ha) diterima. Oleh karena nilai probabilitas jauh dibawah
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pusat di setiap
Bintaro
Selatan.Perusahaan ini merupakan suatu bentuk proyek kerja sama
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(p=0,000
< a=0,10),
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variabel independen ( Motivasi dan Disiplin kerja)
Pimpinan selalu
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waktu
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oleh
antara
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saham
dari
Indonesia
dan Inggris.
Saham
dari29Indonesia
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7
22 267
berpengaruh
secara
simultan
terhadap variabel 0dependen
(9 Kinerja
Karyawan
).Memuaskan
saat
diadakan
rapat
setiap
bulan.
CCM Group (Central Cipta Murdaya) dan saham dari Inggris dipegang oleh Balfour Beatty
Pimpinan bersikap
adil di
dalam
Cukup
Group
pusat
Daymenegakkan
Road, Thornton
6 yang berkantor
5 Health,
9 27London,
15 Inggris.
11 219Kombinasi ini
Keterbatasan
Penelitian
keadilan
Memuaskan
menciptakan
latar belakang yang kuat atas ruang lingkung yang luas.Akte pendirian
PT
Beberapa
keterbatasan
penelitian
atau
kendala
yang
dihadapi
peneliti
padapelaksanaan
Seluruh
pegawai
diperlakukan
sama
tanpa
BBSI
dilakukan
dihadapan
notaris
Ridwan
Suselo,
SH.
Perbandingan
saham
yang
terjadi
7
1
7 20 23 16 247 Memuaskan
penelitian
ini,
lain dan
adalah
sebagai
berikut:
membedakan
pangkat
ialah
sebesar
51%antara
dipegang
olehgolongan
CCM
Group
dan sebesar 49% dipegang oleh BB Group.
1. Pada
umumnya
responden
tidakkaryawan
memberikan
penilaian
yangmaka
absolute
(sangat
setuju ini
atau
Hukuman
terhadap
Sejak
resmikedisiplinan
diadakan
pembagian
saham dihadapan
notaris,
nama
perusahaan
8
1
3
18
23
22
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Memuaskan
sangatsama
tidak
atas
pernyataan-pernyataan
yangkian
terdapat
pada kuesioner
penelitian,
dansetuju)
tanpa
ada
yang
dibedakan
menjadi
PT
BBSI.
Hingga
saat
ini PT. BBSI menjadi
berkembang,
salah satu
yang
melainkan
lebih
cenderung
memilih
jawaban
yang
moderat
(
rata-rata
)
Dengan
demikian,
Sikap perkembangan
saling menghargaimereka
antar pegawai
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ialah
kemajuan
dalam
bidang
teknologi
Negara
9
1
3 19 28 16 256 Memuaskan
tingkat
keobjektifan
responden juga masih perlu dikaji lebih lanjut, misalnya
dalam
melakukan
pekerjaan
Indonesia
yang
semakinpenilaian
pesat.
dengan
wawancara
secara
lebih kerja
mendalam.
dilakukan600
peneliti.
Saya
merasa bahwa
hubungan
yang hal tersebut belum dapat
orang.
10 Kini PT. BBSI memiliki karyawan tetap 2yang3 berjumlah
29 22 kurang
11 lebih
238 Memuaskan
baik
akan
menunjang
kedisiplinan
2.
Berkaitan
dengan
instrumen
penelitian,
meskipun
telah
diukur
validitas
Jumlah tersebut tidak termasuk karyawan tidak tetap (kontrak) yang jumlahnya berubah dan
–
Saya harus
mentaati
peraturan
yang yang
telah ditangani.
reliabilitasnya,
namun
peneliti
berpendapat
bahwa perlu ada penyempurnaan dalam hal
rubah
sesuai
dengan
banyaknya
proyek
11
0
2 28 27 10 246 Memuaskan
ditetapkan
perusahaan
penetapan
dimensi
dan
indikatorperusahaan
yang digunakan
untuk oleh
mengukur
variabel
Adapun
gagasan
pendirian
ini didasari
ide 2 masing-masing
orang berkebangsaan
Karyawan
yang tidak
mentaati
peraturan
penelitian.
kendala
dalam
penetapan
dan indikator
yang
hendak
diteliti
lebih
Inggris
yang
bernama
George
Balfour
dandimensi
Andre Beatty,
yang telah
lama
bekerja
dibidang
12
peraturan
perusahaan
dan
melakukan
1
8
10
21
27
266
Memuaskan
disebabkan
karena
adanya
keterbatasan
peneliti
dalam
hal
pengetahuan
dan
landasan
teori
jasa kontraktor umum.
kesalahan
dikenakan
sanksicabang BB Limited juga terdapat diberbagai Negara,
di akan
Indonesia,
kantor
yang Selain
digunakan.
dalam hal ini termasuk Inggris, Afrika (Botswana, Kenya, Malawi, Nigeria,
Berdasar hasil Amerika
frekwensi jawaban
diatas
hanya pada poinAsia
6 dimana
pimpinan
Tanzania,Zimbabwe),
( Canada,
Paraguay,Peru),
(Srilanka,
Brunei,
Rekomendasi
bersikap
adil
dalam
menegakkan
keadilan
mempunyai
niali
cukup
puas
dan
semua
setuju
Hongkong,
Malaysia,
Singapura,
Thailand,
dan
Indonesia),
Timur
tengah
(Bahrain,
Mesir,
Rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain adalah sebagai berikut:
kalau
pimpinan
selalu
hadir
tepat
waktu dalam
rapat.
Jordan,
Oman,
Qatar,
dan
Saudi).
1. Hasil
penelitian
iniArab
menunjukkan
bahwa
variabel Motivasi dan Disiplin kerja,
Berdasar
hasildan
pengolahan
terhadap
responden
berhubungan
kinerja
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
Kinerja yang
Karyawan.
Namundengan
demikian,
masih
Struktur
Organisasi
karyawan
sebagai
berikut:
ditemukan
faktor-faktorkerjasama,
lain di luar
kedua variabel.
Oleh karena
direkomendasikan
Dalam menetapkan
wewenang,
serta tanggung
jawabitumereka,
PT BBSI
kepada
peneliti
lain
agar
dapat
menganalisis
faktor-faktor
lain
dimaksud
yang
tidak
diteliti
menggunakan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu alat untuk menjalankan
dalam penelitian
ini.
organisasi,
karena didalamnya
menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab.
2. Menambahkan
variabel-variabel
lain diluar variabel
danmanajer,
Disiplin staf,
Kerjaserta
yang
Selain itu struktur organisasi merupakan
pedomanMotivasi
bagi para
seluruh jajaran karyawan dalam organisasi, yang menunjukkan hubungan bagian yang satu
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berpotensi memiliki pengaruh terhadap karyawan.
PT.pegawai
BBSI menggunakan
bentuk
organisasi
dandalam
staf, mengatur
dimana setiap
3. Agar
dapat termotivasi,
sebaiknya
lebihgaris
teratur
waktuatasan
kerja,
memiliki
bawahan
–
bawahan
tertentu
dan
seorang
bawahan
hanya
menerima
tugas
ataupun
menjaga waktu kerja kondusif , lebih teratur dalam mengelola waktu antara jam makan
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