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Abstract
Accountant ethics have discused in peoples. Ethics consists of moral principles and standard
of conduct. In general use the word ethics relates to the philosophy of human conduct and principles
of human morality and duty. Professional ethics include standards of behaviour for a professional
person that are designed for both practical and idealistic purposes. The deliquency of accountant
profesional ethics codes at company have a lot of number, so it is need more power to obey that
codes. If there is an regulation and punishment, the profesional ethics will not breached. Beside
that, if all of wrong behaviours is going on, so far, it will be a habit. This wrong norm will be a
culture. Because of that, some one have breach the rule, he must get the punishment to learn of
what it education environment. Accounting educations have big influences to ethics of accounting
behaviour, so it’s need to know about what accountant learning (student university) to ethics problems,
in this term is business ethics and accountant profesional ethics which will they faces.
Keywords: Business Ethics, Accountant Professional Ethics
Abstrak
Belakangan ini etika profesi akuntan menjadi diskusi berkepanjangan di tengahtengah
masyarakat. Menyadari hal demikian, etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi. Etika
merupakan prinsip moral dan standar dalam berhubungan dengan sesama. Etika profesi termasuk
didalamnya standar kebiasaan yang dilakukan baik untuk tujuan praktik maupun tujuan idealistik.
Pelanggaran etika profesi akuntan di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk menegakan
etik perlu digalakkan. Etika profesi tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi. Kalau semua
tingkah laku salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Norma yang salah ini akan
menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sangsi untuk memberi
pelajaran kepada yang bersangkutan. Hal lain yang juga mempengaruhi seseorang berperilaku etis
adalah lingkungan, yang salah satunya ialah lingkungan dunia pendidikan. Dunia pendidikan akuntansi
juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etis akuntan, oleh sebab itu perlu diketahui
pemahaman calon akuntan (mahasiswa) terhadap masalahmasalah etika, dalam hal ini berupa
etika bisnis dan etika profesi akuntan yang mungkin telah atau akan mereka hadapi nantinya.
Kata Kunci: Etika Bisnis, Etika Profesi Akuntan
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1. Pendahuluan
Kemajuan ekonomi suatu negara memacu perkembangan bisnis dan mendorong munculnya
pelaku bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan yang cukup tajam di dalam dunia bisnis.
Hampir semua usaha bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya (profit
making) agar dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis dan memperluas jaringan usahanya.
Namun terkadang untuk mencapai tujuan itu segala upaya dan tindakan dilakukan walaupun pelaku
bisnis harus melakukan tindakantindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika
dari bisnis itu sendiri.
Belakangan ini etika profesi akuntan menjadi diskusi berkepanjangan di tengahtengah
masyarakat. Menyadari hal demikian, etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi. Di
Indonesia sendiri, pendidikan selama ini terlalu menekankan arti penting nilai akademik dan
kecerdasan otak saja. Pengajaran integritas, kejujuran, komitmen dan keadilan diabaikan, sehingga
terjadilah krisis multi dimensi seperti krisis ekonomi, krisis moral dan krisis kepercayaan.
Akhirakhir ini, akuntan dituduh sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi. Lebih lanjut
dikatakan bahwa akuntan dianggap telah bertindak menyimpang dari peraturan yang ada dan tidak
berperilaku etis. Melanggar kepatutan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya persaingan
membuat para akuntan bertindak menyimpang dari peraturan, undangundang dan standar auditing.
Tetapi, dilema etika tidak dapat sepihak ditujukan terhadap anggaran dasar akuntan, melainkan
yang perlu dipertanyakan apakah para akuntan mampu menyelesaikan standar profesi yang
berkualitas tinggi dimana sejumlah faktorfaktor akan tergantung pada standar tersebut seperti
pendidikan, kesadaran akan perkembangan dll. Jika kepercayaan terhadap profesi mengalami tekanan
maka pengaruh signifikan dari keterlibatan etika budaya dalam organisasi sangat diperlukan.
Masalah etika profesi merupakan suatu isu yang selalu menarik untuk kepentingan riset.
Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi
untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ini diharapkan
mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi (Abdullah dan Halim, 2002). Berbagai pelanggaran
etika telah banyak terjadi saat ini dan dilakukan oleh akuntan, misalnya berupa perekayasaan data
akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik, ini merupakan
pelanggaran akuntan terhadap etika profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena
akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku
moral bagi akuntan dalam masyarakat.
2. Pembahasan
2.1. Pengertian Etika Bisnis
Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaranajaran dan
pandanganpandangan moral (Suseno, 1987). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995),
etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
(akhlak).
Bisnis dapat menjadi sebuah profesi etis apabila ditunjang oleh sistem politik ekonomi yang
kondusif (Keraf, 1998), yang berarti untuk menciptakan bisnis sebagai sebuah profesi yang etis
maka dibutuhkan prinsipprinsip etis untuk berbisnis yang baik yang merupakan suatu aturan hukum
yang mengatur kegiatan bisnis semua pihak secara fair dan baik disertai dengan sebuah sistem
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pemerintahan yang adil dan efektif dalam menegakkan aturan bisnis tersebut. Menurut Muslich
(1998), mendefinisikan bahwa etika bisnis sebagai pengetahuan mengenai tata cara yang ideal
dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku
secara ekonomi/sosial, dimana penetapan norma dan moralitas ini dapat menunjang maksud dan
tujuan kegiatan bisnis.
Definisi etika bisnis menurut Business & Society  Ethics and Stakeholder Management (Caroll &
Buchholtz):
Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and
obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality
is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which relates to
principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is concerned
with good and bad or right and wrong behavior that takes place within a business
context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted today to include
the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and equity.
Dari sumber yang lain, disebutkan:
Ethics is a philosophical term derived from the Greek word “ethos,” meaning character
or custom. This definition is germane to effective leadership in organizations in that it
connotes an organization code conveying moral integrity and consistent values in
service to the public.
(R. Sims, Ethics and Corporate Social Responsibility  Why Giants Fall, C.T.:Greenwood
Press, 2003)
Etika bisnis sendiri terbagi dalam:
·

Normative ethics: Concerned with supplying and justifying a coherent moral system
of thinking and judging. Normative ethics seeks to uncover, develop, and justify
basic moral principles that are intended to guide behavior, actions, and decisions.
R. DeGeorge, Business Ethics, 5th ed. (Upper Saddle River, N.J.: PrenticeHall, 2002)

·

Descriptive ethics: Is concerned with describing, characterizing, and studying the
morality of a people, a culture, or a society. It also compares and contrasts different
moral codes, systems, practices, beliefs, and values.
R. A. Buchholtz and S. B. Rosenthal, Business Ethics (Upper Saddle River, N.J.: Prentice
Hall, 1998).

Terdapat beberapa prinsip umum dalam etika bisnis (Keraf, 1998), yaitu :
1. Prinsip otonomi
2. Prinsip kejujuran
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle)
5. Prinsip integritas moral
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2.2. Pentingnya Etika Bisnis
Perilaku etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya
etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif baik lingkup makro ataupun mikro.
2.2.1. Perspektif Makro
Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan
efisien daripada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang
diperlukan market sysem untuk dapat efektif :
a. hak memiliki dan mengelola properti swasta
b. kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa
c. ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa
Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka
hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan mengambat pertumbuhan sistem secara
makro.
Pengaruh dari perilaku tidak etis pada perspektif makro :
a. Penyogokan atau suap
Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan memilih dengan cara mengubah kondisi
yang mendasari penfambilan keputusan.
b. Coercive act
Mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan ancaman atau memaksa untuk
tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis.
c. Deceptive information (penipuan)
Merupakan tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau
melakukan kebohongan.
d. Pecurian dan penggelapan
Merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil property milik
orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa property fisik atau
konseptual.
e. Unfair discrimination
Merupakan perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orangorang tertentu yang disebabkan
oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama…. Suatu kegagalan untuk
memperlakukan semua orang dengan sama (setara) tanpa adanya perbedaan yang beralasan
antara mereka yang ‘disukai’ dan tidak.
2.2.2. Perspektif Mikro
Dalam lingkup ini perilaku etis identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam lingkup mikro
terdapat rantai relasi dimana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan kegiatan
bisnis yang akan berpengaruh pada lingkup makro. Tiap mata rantai penting dampaknya untuk
selalu menjaga etika sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan
baik.
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2.3. Standar Moral
Standar moral merupakan tolok ukur etika bisnis. Dimensi etis merupakan dasar kajian
dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis yang berfokus pada cenderung etika terapan daripada
etika normatif. Dua prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dimensi etis dalam pengambilan
keputusan (Nofieiman, 2006) yaitu :
1. Prinsip Consequentialist
Konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Artinya ialah keputusan
dinilai etis atau tidak berdasarkan konsekuensi (dampak) keputusan tersebut.
2. Prinsip Nonconsequentialist
Terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk/panduan pengambilan
keputusan etis dan berdasarkan alasan bukan akibat (konsekuensi).
a. Prinsip Hak
Menjamin hak asasi manusia. Hak ini berhubungan dengan kewajiban untuk tidak saling
melanggar hak orang lain.
b. Prinsip Keadilan
Keadilan biasanya terkait dengan isu hak, kejujuran,dan kesamaan.
2.4. Bukti Empiris
Sebuah studi selama 2 tahun yang dilakukan The Performance Group, sebuah konsorsium
yang terdiri dari Volvo, Unilever, Monsanto, Imperial Chemical Industries, Deutsche Bank, Electrolux,
dan Gerling, menemukan bahwa pengembangan produk yang ramah lingkungan dan peningkatan
environmental compliance bisa menaikkan EPS (earning per share) perusahaan, mendongkrak
profitability, dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan kontrak atau persetujuan investasi.
Di tahun 1999, jurnal Business and Society Review menulis bahwa 300 perusahaan besar
yang terbukti melakukan komitmen dengan publik yang berlandaskan pada kode etik akan
meningkatkan market value added sampai duatiga kali daripada perusahaan lain yang tidak
melakukan hal serupa.
Bukti lain, seperti riset yang dilakukan oleh DePaul University di tahun 1997, menemukan
bahwa perusahaan yang merumuskan komitmen korporat mereka dalam menjalankan prinsip
prinsip etika memiliki kinerja finansial (berdasar penjualan tahunan/revenue) yang lebih bagus dari
perusahaan lain yang tidak melakukan hal serupa.
Riset empiris dalam rangka memahami masalah etika dalam lingkungan perusahaan sebagian
besar dilakukan dengan cara survei. Hasil riset tersebut sangat tergantung oleh pertanyaan dalam
kuesioner dan sampel pada riset tersebut. Secara garis besar, kajian dalam riset etika tersebut
adalah karakter pribadi, karakter perusahaan dan pengambilan keputusan.
a. Karakter Pribadi
Kajian karakter pribadi dibatasi pada nilai pribadi, tingkat perkembangan moral dan karakter
demografi yang dipilih. Nilai pribadi sangat mempengaruhi perilaku etis.
b. Karakter Perusahaan
Riset etika bisnis sebagian besar berfokus pada beberapa hal yaitu iklim perusahaan,
tujuan perusahaan dan investigasi stakeholder. Salah satu ukuran yang digunakan dalam
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mengevaluasi etika perusahaan adalah iklan. Pesan yang disampaikan melalui iklan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap nama baik perusahaan. Pemahaman iklim perusahaan juga dapat
memberikan petunjuk mengenai perilaku individu yang sesuai untuk mencapai tujuan perusahaan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis adalah sebagai berikut :
1. Tekanan atasan terhadap karyawan yang menyangkut perintah melanggar aturan.
2. Pengaruh rekan kerja, atasan dan pasangan perkawinan.
3. Sistem informal dalam perusahaan.
4. Kondisi kritis perusahaan.
c.

Pengambilan Keputusan
Dimensi etika dipengaruhi oleh jenis masalah yang dihadapi oleh pengambil
keputusan,sebagai contoh adalah manajer pemasaran menghadapi permasalahan etika yang
berbeda dengan manajer operasional karena bidang yang dihadapi juga berbeda. Harvard
Business Review memaparkan bahwa manajer pemasaran lebih berpeluang untuk melakukan
tindakan melanggar etika. Hasil riset Chonko dan Hunt menyatakan bahwa faktor utama
terjadinya masalah etika oleh manajer pemasaran adalah tuntutan untuk menyeimbangkan
target penjualan perusahaan dengan kebutuhan customer.
Kondisi yang diperlukan untuk memasukkan etika kedalam pengambilan keputusan, yaitu
(1) kultur organisasional harus mendukung pembuatan keputusan etis (2) manajer harus memiliki
alat (ethics tools) untuk melakukan evaluasi terhadap dimensi etika dari suatu keputusan.

2.5. Etika Profesi Akuntan
Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya
dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban
profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban
profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap
profesi. Menurut Chua dkk (1994) menyatakan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku
moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu.
Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik
yang merupakan seperangkat prinsipprinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional (Agoes,
1996). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi
untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ini diharapkan
memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi (Abdullah dan Halim, 2002). Pihakpihak yang
berkepentingan terhadap etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan
mahasiswa akuntansi (Suhardjo dan Mardiasmo, 2002). Etika profesi merupakan karakteristik
suatu profesi yang membedakannya dengan profesi lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah
laku para anggotanya (Boynton dan Kell, 1996).
Kode etik berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi, terdapat
empat prinsip di dalam etika profesi (Keraf, 1998) yaitu :
1. Prinsip tanggung jawab
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip otonomi
4. Prinsip integritas moral
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2.6. Kode Etik sebagai Etika Profesi Akuntan
Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini
mengikat para anggota IAI dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum
menjadi anggota IAI. Kode etik ialah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan
dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawat, dan antara profesi dengan masyarakat (Sriwahjoeni,
2000). Di dalam kode etik terdapat muatanmuatan etika, yang pada dasarnya bertujuan untuk
melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi.
Terdapat dua sasaran pokok dari kode etik ini yaitu, pertama, kode etik bermaksud melindungi
masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja
dari kaum profesional. Kedua, kode etik juga bertujuan melindungi keluhuran profesi tersebut dari
perilakuperilaku buruk orangorang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998). Di
Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurangkurangnya enam unit organisasi, yaitu
: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Revier Kompartemen Akuntan Publik IAI, Departemen Keuangan
RI dan BPKP. Selain keenam unit organisasi diatas, pengawasan terhadap kode etik juga dapat
dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP.
Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia untuk pertama kalinya menetapkan
kode etik bagi profesi akuntan Indonesia, yang kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun
1981, 1986, 1994, 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI dalam kongresnya tahun 1998
diberi nama Kode Etik Akuntan Indonesia.
Kode Etik IAI dibagi menjadi empat bagian berikut ini : (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika,
(3) Interpretasi Aturan Etika dan (4) Tanya Jawab. Aturan etika Kompartemen Akuntan Publik
terdiri dari :
100 Independensi, Integritas dan Obyektivitas
200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
300 Tanggung Jawab kepada Klien
400 Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi
500 Tanggung Jawab dan Praktik Lain
Untuk menbackup anggota dewan, selayaknya auditor dapat menjalankan etika audit dalam
realisasi anggaran oleh eksekutif. Dalam hal ini, ada tiga hal yang sangat urgent untuk dapat
memahami etika auditor secara profesional: (1) apa makna dan tujuan etika auditor menurut Norma
Profesional Akuntan Publik (SPAP), (2) rahasia auditor dalam perspektif kepentingan hukum, (3)
serta posisi auditor negara dalam liang praktek korupsi di lingkungan birokrasi Indonesia.
Bagi profesi auditor, Indonesia telah disuguhi konsep etika profesi yang menyentuh dari
Profesor Kell dkk dalam bukunya Modern Auditing yang telah diterbitkan berkalikali. Ia menyatakan:
“Ethics consists of moral principles and standard of conduct. In general use the word ethics
relates to the philosophy of human conduct and principles of human morality and duty.
Professional ethics include standards of behaviour for a professional person that are
designed for both practical and idealistic purposes (Kell dkk 2003: 721).
Etika aditor yang dalam SPAP (1994) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
disebut sebagai norma akuntan menjadi patokan resmi para auditor Indonesia dalam berpraktek.
Konsep yang dikatakan oleh Kell dkk di atas juga mewarnai norma profesional para auditor Indonesia
dalam SPAP. Norma mana menjadi acuan dalam penentuan tiga standar utama dalam pekerjaan
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auditor kita. Di antara ketiga standar itu; pertama, auditor harus memiliki keahlian teknis, independen
dalam sikap mental serta kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Kedua, auditor juga
wajib menemukan ketidakberesan, kecurangan, manipulasi dalam suatu pengauditan.
Hal yang paling ditekankan dalam SPAP adalah betapa esensialnya kepentingan publik yang
harus dilindungi sifat independensi dan kejujuran seorang auditor dalam berprofesi. Namun, tidak
dapat diketahui dimana fungsi dan etika pengauditan yang secara teknik dapat mendeteksi jika ada
penyelewengan pada sistem pemerintahan baik untuk penyusunan anggaran maupun aktivitas
keuangan lainnya. Publik seakan dikelabui dengan berbagai informasi dari hasil audit yang selalu
wajarwajar saja. Penyelewengan tidak menjadi halangan untuk tetap dianggap suatu kewajaran
bagi auditor dengan jaminan sejumlah upeti dari pasien yang bersangkutan. Tanpa mengacu pada
kode etik maka hal tersebut bukan merupakan sebuah malpraktek bagi auditor.
Melirik kode etik di dalam SPAP 1994: 2210.1, lebih menekankan sikap independen bagi
auditor publik (ekstern) yang memeriksa apakah suatu laporan keuangan badan usaha komersial
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia dalam suatu audit yang bersifat umum sehingga
auditor negara (staf BPK). Dalam pengauditan laporan keuangan usaha komersial auditor
diharuskan bebas dari intervensi manajemen, pemilik, kreditur atas suatu entitas usaha dalam
menentukan opini auditor. Dia harus mewakili kepentingan publik (pemilik saham dan lainlain)
secara seimbang dalam menilai kewajaran suatu laporan. Sikap independensi penting untuk
menopang profesionalisme auditor dalam suatu penugasan khusus seperti audit investigasi kegiatan
tertentu seperti dalam pengauditan dugaan korupsi. Keahlian teknis akan tak bermakna tanpa
independensi dan kejujuran.
Namun demikian jika kita lebih menyelami makna frase tersebut dalam konteks kepentingan
publik yang lebih luas, sikap dasar independensi dan kejujuran sebagai dua elemen yang tak
terpisahkan dalam SPAP bagi seorang auditor juga berlaku untuk staf BPK (auditor negara).
Profesionalisme dari kedua sikap tersebut sampai sekarang belum dapat terpenuhi dengan adanya
sikap ganda yang sensitif terhadap keberadaan rupiah atau dollar sebagai ucapan terimakasih atas
proyek yang dilakukan
2.7. Upaya Penegakan Etika
Pelanggaran etika profesi akuntan di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk
menegakan etik perlu digalakkan. Misalkan, perusahaan tidak perlu berbuat curang untuk meraih
kemenangan. Hubungan yang tidak transparan dapat menimbulkan hubungan istimewa atau kolusi
dan memberikan peluang untuk korupsi.
Dari mana upaya penegakkan etika profesi akuntan dimulai? Etika profesi akuntan paling
gampang diterapkan di perusahaan sendiri. Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka
menjadi panutan bagi karyawannya. Selain itu, etika bisnis harus dilaksanakan secara transparan.
Pemimpin perusahaan seyogyanya bisa memisahkan perusahaan dengan milik sendiri. Dalam
operasinya, perusahaan mengikuti aturan berdagang yang diatur oleh tata cara undangundang.
Etika profesi akuntan tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi. Kalau semua tingkah
laku salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya, norma yang salah ini akan
menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sangsi untuk memberi
pelajaran kepada yang bersangkutan.
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Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menegakkan budaya transparansi antara
lain: 1. Penegakkan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu yang
mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan kebenaran kadang
dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat.
2. Ukuranukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan berdasarkan kedekatan dengan
atasan, melainkan kinerja. 3. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik. 4. Visi dan misi
perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi.
Hal lain yang juga mempengaruhi seseorang berperilaku etis adalah lingkungan, yang salah
satunya ialah lingkungan dunia pendidikan. Dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh
yang besar terhadap perilaku etis akuntan (Sudibyo, 1995), oleh sebab itu perlu diketahui pemahaman
calon akuntan (mahasiswa) terhadap masalahmasalah etika, dalam hal ini berupa etika bisnis dan
etika profesi akuntan yang mungkin telah atau akan mereka hadapi nantinya. Terdapatnya mata
kuliah yang berisi ajaran moral dan etika sangat relevan untuk disampaikan kepada mahasiswa dan
keberadaan pendidikan etika ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi di
bidang akuntansi di Indonesia.
3. Simpulan
Berbagai pelanggaran etika telah banyak terjadi saat ini dan dilakukan oleh akuntan, misalnya
berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar terlihat
lebih baik, ini merupakan pelanggaran akuntan terhadap etika profesinya yang telah melanggar
kode etik akuntan karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut
sebagai aturan tingkah laku moral bagi akuntan dalam masyarakat.
Pelanggaran etika profesi akuntan di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk
menegakan etik perlu digalakkan. Diantaranya (1) perusahaan tidak perlu berbuat curang untuk
meraih kemenangan. Hubungan yang tidak transparan dapat menimbulkan hubungan istimewa
atau kolusi dan memberikan peluang untuk korupsi. (2) Etika profesi paling gampang diterapkan di
perusahaan sendiri. Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadi panutan
bagi karyawannya. (3) Dalam operasinya, perusahaan mengikuti aturan berdagang yang diatur
oleh tata cara undangundang. Etika profesi tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi. Kalau
semua tingkah laku salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Norma yang salah ini
akan menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sangsi untuk
memberi pelajaran kepada yang bersangkutan. Hal lain yang juga mempengaruhi seseorang
berperilaku etis adalah lingkungan, yang salah satunya ialah lingkungan dunia pendidikan. Dunia
pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etis akuntan (Sudibyo,
1995), oleh sebab itu perlu diketahui pemahaman calon akuntan (mahasiswa) terhadap masalah
masalah etika, dalam hal ini berupa etika bisnis dan etika profesi akuntan yang mungkin telah atau
akan mereka hadapi nantinya.
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PENGARUH UPAH DAN PENGAWASAN
TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN
STUDI KASUS PADA PT. TONGA TIUR PUTRA KRAGAN
KABUPATEN REMBANG
(The Influence of Compensation and control to the Employees
Productivities : A Case Study at PT. Tonga Tiur Putra Kragan
Kabupaten Rembang)
Mohammad Kanzunnudin *)
With the purpose ro increase the productivity, all elements that support the productivity have
to be concerned; they are wage and supervision. The produktivity improvement being disposed on
management maintenance. Management runs its programs while at the same, this tries to carry on
a well relation between the employer.
The result of this study shows that the variables of wage and supervision, have influence
toward the employees’ productivity on PT. Tonga Tiur Putra kragan. The calculation of Anova test
using a multiple regreasion, shows that the value for Fcount as 227.033, and value for Ftable as 0.9946.
For the Fcount> Ftable, with the probability level much lower than 0.05, this can be concluded that,
together, both wage and supervision have their influences toword the employees’ producity. The
SPSS shows the value for R2 as 0.05, and this means that 87,1& of producivity variatioan, might
be explained from the variation of both two independent variables; wage and supervision. While
the rest (100%  87,1% = 12,9) can be explaint from other causes beyond both two variables. The
calculation result as seen from the table shows that SR X1 and SR X2 for wage as 0,62674 and for
supervation as 99,37352. These results support that supervision has more influence toward
employees’ productivity.
Keywords : wage, supervition, productivity.

Abstrak
Agar produktivitas dapat meningkatkan, maka semua faktorfaktor pendorong produktivitas
harus diperhatikan yaitu upah dan pengawasan. Peningkatan produktivitas terletak pada
pengelolaan manajemen, dimana manajemen yang akan menjalankan progamprogamnya serta
menciptakan hubungan yang serasi baik hubungan antar karyawan maupun atasan atau bawahan.
Hasil penelitian bahwa variabel upah dan pengawasan mempunyai pengaruh produktivitas
karyawan pada PT. Tonga Tiur Putra Rembang, penghitungan regresi berganda pada pengujian
Anova secara bersamasama terlihat bahwa nilai F table sebesar 0,9946,karena F hitung > F table

*) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang
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dengan tingkat probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk
mempredeksi produktivitas atau dapat dikatakan bahwa upah, dan pengawasan bersamasama
berpengaruh terhadap produktivitas. Dari tampilan output SPSS besarnya R2 adalah 0,871, hal
ini berarti 87,1% variasi produktivitas karyawan bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua variable
independent yaitu upah, dan pengawasan. Sedangkan sisanya (100%87,1%=12,9) dijelaskan
oleh sebabsebab yang lain diluar model. Bahwa hasil penghitungan sepertitabel diatas dapat
dijelaskan bahwa dari kedua variabel yang dimasukan dalam sumbangan relatif hal inibisa dilihat
dari SR X1 dan SR X2 untuk upah sebesar 0,62674. dan pengawasan sebesar 99,77325. Sehingga
pengawasan palin dominan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan.
Kata kunci : Upah Pengawasan, Produktifitas

1. Pendahuluan
PT. Tonga Tiur Putra Rembang sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan
hasil laut harus mampu memberikan kepuasan kepada konsumennya. Kepuasan ini dapat diperoleh
dari produk yang dihasilkan, berkualitas dan harga yang kompetitif. Karyawan pada PT. Tonga
Tiur Putra Kragan merupakan sumber daya manusia yang memberikan arti penting dalam suksesnya
pelaksanaan aktivitas perusahan,oleh karena itu sumber daya manusia tersebut harus dapat
dimanfaatkan dengan cara memnggerakkan dan memngarahkan agar mereka mau bekerja dengan
sebaikbaiknya.
Kita semua tahu bahwa motivasi seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan
yang berupa upah atau gaji. Dengan upah atau gaji tersebut berharap agar dapat mencukupi
kebutuhannya untuk itu dari pihak perusahaan harus dapat memberikan upah yang sesuai dan
dapat digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidup karyawan. Upah kaitannya dengan produksi
adalah berpengaruh sangat besar karena upah merupakan hubungan langsung dengan karyawan.
Sedangkan karyawan itu sendiri sebagai titik tombak perusahaan untuk berproduksi.
Dari pihak karyawan sendiri juga harus mampu menanggapi sekaligus menjalani program
kerja yang diberikan oleh atasan serta harus mampu memberikan penyampaian terhadap keluhan
yang dihadapi. Dengan pemahaman di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh faktor upah dan pengawasan terhadap produktivitas karyawan dengan mengambil
objek penelitian pada PT. Tonga Tiur Putra Rembang.
1.1

Permasalahan
Berdasarkan latar belakang maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
(1) Apakah ada pengaruh upah dan pengawasan terhadap produktivitas karyawan pada PT.
Tonga Tiur Putra Rembang.
(2) Faktor apakah yang pengaruhnya paling dominan terhadap produktivitas karyawan pada PT.
Tonga Tiur Putra Rembang.
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1.2 Tujuan Penelitian
(1) Untuk Menganalisis pengaruh upah dan pengawasan terhadap produktivitas karyawan pada
PT. Tonga Tiur Putra Kragan Rembang.
(2) Untuk menganalisis faktor yang pengaruhnya paling dominan terhadap produktivitas karyawan
pada PT. Tonga Tiur Putra Kragan Rembang.
2. Telaah Pustaka
2.1. Upah
Salah satu tujuan seseorang menjadi karyawan atau tenaga kerja suatu perusahaan adalah
untuk mendapatkan penghasilan yang berupa upah atau kompensasi. Dengan upah yang diterimanya,
mereka berharap dapat memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan makan, minum, pakaian dan
pemahaman. Oleh karena itu setiap perusahaan dalam menetapkan jumlah upah yang dibayarkan
kepada karyawan harus sedemikian rupa sehingga upah terendah yang diberikan akan dapat
memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Sebelum membahas akan halhal yang berhubungan dengan upah lebih baiknya kita
mengetahui terlebih dahulu pengertian upah. Upah dikatakan sesuatu yang dinamis artinya suatu
keadaan tersebut dapat mengalami kenaikan dan penurunan. Banyak para ahli berusaha
mendefinisikan upah ke dalam arti yang lebih luas, diantaranya pengertian upah. Menurut Moh.
As’ad (2002:92) mengemukakan mengenai upah, upah adalah : penghargaan dari energi karyawan
yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi, atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu
tanpa jaminan yang pasti dalam tiaptiap minggu atau bulan.
Dari pengertian upah tersebut bahwa upah yang diterima oleh seseorang karyawan adalah
setelah mereka bekerja pada proses produksi perusahaan. Disini akan terlihat bahwa tenaga kerja
dengan produktivitasnya yang tinggi maka penerimaan upah akan lebih besar begitu pula dengan
sebaliknya, sehingga akan terjadi kesenjangan upah antar karyawan. Selain itu pengertian upah
juga dikembangkan oleh Filippo yang mendefinisikan upah sebagai harga untuk jasajasa yang
telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain. (Edwin B. Filippo, 1991:38).
Dari definisi di atas upah memiliki suatu maksud sebagai pengganti atas jasa yang telah
diserahkan kepada pihak lain atau majikan. Disini pekerja atau karyawan menginginkan agar
pekerjaan yang telah dihasilkan dihargai oleh pihak perusahaan atau majikan. Tujuan pengupahan
bagi karyawan diantaranya sebagai berikut.
(1) Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan.
(2) Dengan pemberian upah diharapkan dapat digunakan oleh karyawan untuk memenuhi
kebutuhan seharihari.
(3) Dengan upah yang memadai dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja secara
efektif dan efisien.
Adapun tujuan pengupahan bagi perusahaan antara lain sebagai berikut.
(1) Dengan pengupahan akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal ini dikarenakan
karyawan akan dapat konsentrasi penuh pada pekerjaan, sehingga dalam bekerja tidak
terbebani masalah tentang kelangsungan hidup mereka.
(2) Dengan pengupahan akan mendapatkan keuntungan.
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2.2. Pengawasan
2.2.1. Pengertian Pengawasan
Pengawasan sangat penting dan dilakukan oleh hampir semua organisasi atau perusahaan
untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai yang direncakan. Para ahli manajemen
mengungkapkan teoriteorinya tentang pengawasan yaitu pengawasan manajemen adalah usaha
sistematik untuk menetapkan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dalam
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua
sumber daya alam perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian
tujuan perusahaan (Handoko, 1994).
Menurut Siagian (1996:15) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari beberapa definisi tersebut diambil pengertian
mengenai pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan
manajemen tercapai. Pengawasan mempunyai peranan sangat penting dalam manajemen
kepegawaian. Ia mempunyai hubungan terdekat dengan pegawaipegawai perorangan secara
langsung, baik buruknya pekerja sebagian besar akan tergantung kepada bagaimana efektifitasnya
ia bergaul dengan mereka. (Moekijat, 1994:185). Terdapat halhal penting dalam pengawasan
diantaranya sebagai berikut.
1. Bergaul dengan bawahan
2. Memimpin soalsoal teknis
3. Mengadakan koordinasi dengan pekerjaan dari kesatuankesatuan atau unitunit organisasi
lainnya.
4. Melatih pegawaipegawai
5. Merencanakan pegawaipegawai
6. Merencanakan perbaikanperbaikan dan metodemetode kerja
7. Membangun semangat kerja
2.2.2. Produktivitas
2.2.21. Pengertian Produktivitas
Menurut Muchdarsyah Sinungan dikutip dari bukunya T. Hani Handoko (1994). Dalam
berbagai referensi terdapat banyak sekali pengertian mengenai produktivitas yang dapat kita
kelompokkan menjadi tiga :
1)
Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas
Tidak lain ialah ratio dari pada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan
produksi yang dipergunakan (input).
2)
Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan
bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari pada hari kemarin.
3)
Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga faktor essensial yaitu :
Investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta riset, manajemen dari tenaga
kerja.
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Dalam doktrin konferensi Oslo dikutip dari bukunya T. Hani Handoko (1994) mencantumkan
definisi umum mengenai produktivitas. Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal
yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia
dengan menggunakan sumbersumber riil yang semakin sedikit. Menurut Sondang P. Siagian
(1996:67) berpendapat bahwa “produktivitas adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat yang
sebesarbesarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan “output” yang
optimal bahkan kalau mungkin maksimal”.
2.2.2.1.2 Pengukuran Produktivitas
Menurut Mochdarsyah Sinungan (2000:23) secara umum produktivitas berarti perbandingan
yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang dapat berbeda diantaranya :
(1) Perbandingan antara perbandingan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak
menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan. Namun hanya mengetengahkan
apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya.
(2) perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) dengan lainnya.
Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif.
(3) perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik sebagai
memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.
3. Hipotesis
Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam
kaitannya dengan penelitian ini, maka hipotesis sebagai berikut :
1. Diduga terdapat pengaruh upah dan pengawasan terhadap produktivitas karyawan pada PT.
Tonga Tiur Putra Kragan Rembang.
2. Diduga pengawasan merupakan faktor yang dominan berpengaruh terhadap produktivitas
karyawan pada PT. Tonga Tiur Putra Kragan Rembang.
4. Metode Penelitian
4.1 Definisi Operasional
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :
1. Upah dapat diukur dengan indikatorindikator sebagai berikut :
a. Besarnya upah
b. Kepuasan upah yang diberikan
2. Pengawasan dapat diukur dengan indikatorindikator sebagai berikut :
a. Intensitas pelaporan
b. Kewajiban pelaporan pekerjaan
c. Analisis terhadap penyimpangan pekerjaan
d. Evaluasi terhadap pekerjaan
3. Produktivitas merupakan variabel terikat yang diberi tanda Y yang diukur dengan indikator
sabagai berikut :
a. Prestasi kerja
b. Tingkat absensi karyawan
c. Aktivitas kerja karyawan
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4.2

Sasaran Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah karyawan PT. Tonga Tiur Putra
KraganRembang yaitu menggunakan sampel 70 orang karyawan bagian produksi.
4.3

Teknik Pengumpulan Data
Sulit atau tidaknya data yang diperoleh mempengaruhi teknik yang digunakan, dalam penelitian
ini menggunakan teknik random sampling.
Adapun pengumpulan data diperoleh dengan cara sebagai berikut.
(1) Kuesioner
Yaitu dengan cara menyusun daftar pertanyaan secara tertulis guna memperoleh data dari
responden mengenai upah, pengawasan dan produktivitas karyawan.
(2) Interview
Merupakan komunikasi langsung yaitu dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan secara
langsung kepada petugas pada obyek penelitian yang berhubungan dengan upah, pengawasan
dan produktivitas karyawan.
4.4

Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis maka menggunakan analisis sebagai berikut.
(1) Uji Regresi Berganda
Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama yaitu pengaruh upah dan pengawasan
(masingmasing) terhadap produktivitas karyawan dengan menggunakan rumus :
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + et
Keterangan :
Y = Produktivitas karyawan
a = Konstanta regresi
b12 = Koefisien regresi
X1 = Upah
X2 = Pengawasan
Et = error
Untuk menguji hipotesis kedua menggunakan Sumbangan Relatif (SR) untuk mengetahui
faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan, dengan rumus sebagai
berikut .

b1SX 1Y
JK reg
b1 SX 2 Y
. SR X2 =
JK reg
. SR X1 =

JKreg = b1SX1Y + b2SX2Y
Sebelum menguji hipotesis pertama dan kedua, didahului uji validitas dan uji reliabilitas untuk
menguji kehandalan kuesioner.
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5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner
Uji Validitas Variabel Upah, Pengawasan Dan Produktivitas
Nilai r tabel di dapat dari nilsi r tabel Product moment dengan ukuran sampel (n) sebanyak 70
orang responden dengan confidence internal sebesar 95% atau α = 5% = 0,05, sehingga di dapat
nilai r tabel sebesar 0,396 dari r tabel tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar
dari nilai r tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaanpertanyaan pada kuesioner
variabel upah, pengawasan dan produktivitas adalah valid. Sehingga dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Tabel V.I.
Uji Validitas Upah, Pengawasan, dan Produktivitas

Variabel
R hitung
Upah
0.892
Pengawasan
0.933
Produktivitas
0.4632
Sumber : Data Primer, diolah tahun 2006.

R tabel
0.396
0.396
0.396

Pernyataan
Valid
Valid
Valid

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa daftar pertanyaan dari variabel upah, pengawasan dan
produktivitas semuanya dikatakan valid sehingga layak untuk dipergunakan.
Uji Reabilitas Upah, Pengawasan dan Produktivitas Karyawan
Setelah dilakukan uji validitas selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas, dengan cara
membandingkan antara nilai r alpha dengan r tabel. Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai r
upah sebesar 0,9354 dengan r tabel 0,9676 maka nilai r alpha lebih besar dari r tabel, dengan
alpha
demikian dapat dinyatakan bahwa kuesioner variabel upah reliabel atau dapat dipercaya.
Sedangkan perhitungan SPSS diperoleh nilai r alpha pengawasan sebesar 0,9676 dengan r tabel
0,396 maka nilai r alpha lebih besar dari r tabel, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kuesioner
variabel pengawasan reliabel atau dapat dipercaya. Begitu juga perhitungan SPSS diperoleh nilai r
produktivitas sebesar 0,9246 dengan r tabel 0,396 maka nilai r alpha lebih besar dari r tabel, dengan
alpha
demikian dapat dinyatakan bahwa kuesioner variabel upah reliabel atau dapat dipercaya.
Menguji Bahwa Upah, Pengawasan Berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan.
Dengan analisis regresi berganda, untuk mengukur tingkat pengaruh upah, dan pengawasan
terhadap produktivitas. Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel upah, pengawasan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel V.2.
Hasil Analisis Regresi Upah dan Pengawasan Berpengaruh
Terhadap Produktivitas Karyawan PT. Tonga Tiur Putra Kragan
Variabel

F hitung

F tabel

R2

Probabilitas

227.033

0.9946

0.871

0,0000

Upah
Pengawasan

Produktivitas
Sumber : Data primer diolah.
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Dari perhitungan regresi berganda pada pengujian Anova secara bersamasama terlihat
bahwa nilai F hitung sebesar 227.033 dan F tabel sebesar 0.9946, karena F hitung > F tabel dengan
tingkat probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi
produktivitas atau dapat dikatakan bahwa upah, dan pengawasan secara bersamasama berpengaruh
terhadap produktivitas. Dari tampilan output SPSS besarnya R2 adalah 0.871, hal ini berarti 87,1%
variasi produktivitas karyawan bisa dijelaskan oleh variasi dari ke kedua variabel independent
yaitu upah, dan pengawsan. Sedangkan sisanya (100%  87,1% = 12,9) dijelaskan oleh sebab
sebab yang lain diluar model.
Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata variabel upah, dan pengawasan
mempunyai pengaruh secara bersamasama. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan
bahwa upah, dan pengawasan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan PT. Tonga Tiur Putra
Kragan dapat diterima. Moh. As’ad (2000:101) mengajukan beberapa syarat untuk dipatuhi terhadap
rencana dan sistem upah yang baik yaitu : Adil bagi pekerja dan pimpinan perusahaan. Artinya
karyawan jangan sampai dijadikan pemerasan dalam mengejar angka produksi karyawan, sistem
upah sebaiknya bisa mempunyai potensi untuk mendorong semangat kerja karyawan dalam
produktivitas kerja, selain upah dasar (standart) perlu disediakan pula upah perangsang sebagai
imbalan tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan dan sistem upah itu sebaiknya mudah dipahami
artinya jangan berbelitbelit sehingga karyawan akan sulit memahami. Ini penting karena akan
menghilangkan prasangka karyawan terhadap perusahaan.
Sedangkan pengawasan sangat penting dan dilakukan oleh hampir semua organisasi atau
perusahaan untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai yang direncanakan. Para ahli
manajemen mengungkapkan teoriteorinya tentang pengawasan yaitu pengawasan manajemen
adalah usaha sistematik untuk menetapkan standartyang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan
dalam penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa
semua sumber daya alam perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam
pencapaian tujuan perusahaan (Hani Handoko, 1994).
Menguji Bahwa Upah Paling Dominan terhadap Produktivitas Karyawan
Dengan melihat sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif, untuk mengetahui variabel
bebas (upah dan pengawasan) yang paling berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Untuk
menghitung besarnya pengaruh variabel upah dan pengawasan terhadap produktivitas dapat dilihat
pada perhitungan dan tabel V.3. di bawah ini.
Tabel V.3
Hasil Perhitungan Sumbangan Relatif
Variabel

SX1Y

SX2Y

JKreg

SR X1

SR X2

Upah

35.146.00



33.775158

0.62674





35.154.00





99,37325

Sumber : Data primer diolah tahun 2006
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Dari hasil perhitungan seperti tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari kedua variabel yang
dimasukkan dalam sumbangan relatif hal ini bisa dilihat dari SR X1 dan SR X2 untuk upah sebesar
0,62674. Dan pengawasan sebesar 99,37325. sehingga pengawasan paling dominan berpengaruh
terhadap produktivitas karyawan. Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin
diperlukan oleh setiap organisasi meliputi halhal sebagai berikut.
(1) perubahan lingkungan organisasi
(1) peningkatan kompleksitas organisasi
(2) kesalahankesalahan
(3) kebutuhan manajer mendelegasi wewenang.
Dari uraian diatas seorang atasan harus mempertahankan kecakapan hubungan antar
karyawan. Seorang pengawas harus efektif, tidak hanya dengan bawahan akan tetapi dengan
pengawaspengawas yang lain dan dengan pimpinan perusahaan. Pengawas yang tidak mempunyai
pengaruh dalam memberlakukan bawahan, ini tidak akan merasa puas.
6.Simpulan dan saran
6.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan
pengaruh upah, dan pengawasan terhadap produktivitas karyawan sebagai berikut.
1. Variabel upah dan pengawasan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas karyawan pada
PT. Tonga tiur putra rembang, dari perhitungan regresi berganda pada pengujian Anova secara
bersamasama terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 227.033 dan F tabel sebesar 0.9946, karena
F hitung>F tabel dengan tingkat probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat
digunakan untuk mempredeksi produktivitas atau dapat dikatakan bahwa upah, dan pengawasan
secara bersamasama berpengaruh terhadap produktivitas. Dari tampilan output SPSS besarnya
R2 adalah 0.871, hal ini berarti 87,1% variasi produktivitas karyawan bisa dijelaskan oleh
variasi dari kedua variabel independent yaitu upah, dan pengawasan. Sedangkan sisanya
(100%1%=12,9) dijelaskan oleh sebabsebab yang lain diluar model.
2. Bahwa hasil perhitungan seperti tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari kedua variabel yang
dimasukkan dalam sumbangan relatif hal ini bisa dilihat dari SR X1 dan SR X2 untuk upah
sebesar 0,62674. Dan pengawasan sebesar 99,37325. Sehingga pengawasan paling dominan
berpengaruh terhadap produktivitas karyawan.
6.2 Saran
Dalam penelitian ini saran yang dapat peneliti jelaskan adalah sebagai berikut.
1. Upah, dan pengawasan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas karyawan PT. Tonga
Tiur Putra Kragan Rembang, oleh sebab itu PT. Tonga Tiur Putra Kragan perlu memperhatikan
kedua faktor tersebut.
2. Selain faktor upah, dan pengawas PT. Tonga Tiur Putra juga perlu memperhatikan faktor
faktor lain diluar kedua faktor tersebut.
3. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya bisa membantu jangka waktu penelitian yang
lama agar memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian ini.
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Abstract
The purpose of this researched is to find dominant factors have an effect on to production
rate at manufacturing industry of furniture big scale company with labour more than 100 people,
influencing factors production rate at this research among others : labour, worker fee, fuel and
lubricants cost , electricity purchased and raw materials cost.
This research is manufacturing industry furniture in Jawa Tengah by exploiting data sekunder
of BPS. The big factor of its influence to production rate is resouces and is costly of raw materials
where raw material of furniture industry the core important is wood . This matter because of
bouncing up its of marketing wood price effect of discontinuing of practice of ilegal logging and
also limitation of wood raw material in Jawa Tengah. Labour also become factor having an effect
on to remember industry of furniture this of its process very is requiring of skillful hands touch
(made hand). Fee worker factor, fuel and lubricants cost and electricity purchased less is having of
share which is signifikan at makeup of result of production rate of furniture industry.
Considering this industrial sector enough become pledge in dig of area foreign exchange ,
hence him presumably require to strive to answer solution of problems related to effort improve
production rate in the future, either by government , private sector and also society

Keyword : labour, worker fee, fuel and lubricants cost , electricity purchased and raw
materials cost.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan faktorfaktor yang dominan berpengaruh terhadap
nilai produksi pada perusahaan industri furniture/meubel berskala besar dengan tenaga kerja lebih
dari 100 orang, Faktorfaktor yang mempengaruhi nilai produksi pada penelitian ini diantaranya :
jumlah tenaga kerja, upah pekerja, biaya bahan bakar, biaya listrik dan biaya bahan baku.
Unit penelitiannya adalah perusahaan industri furniture di Jawa Tengah dengan memanfaatkan
data sekunder BPS. Faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap nilai produksi adalah ketersedian
dan mahalnya bahan baku dimana bahan baku furniture utamanya adalah adalah kayu . Hal ini
*) Dosen STIE Pelita Nusantara Semarang

ANALISIS FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PRODUKSI
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI FURNITURE BERSKALA BESAR
DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004

Maduretno Widowati

21

dikarenakan melambungnya harga kayu dipasaran akibat dihentikannya praktek ilegal logging

serta keterbatasan bahan baku kayu di Jawa Tengah. Tenaga kerja juga menjadi faktor yang
berpengaruh mengingat industri furniture ini prosesnya sangat membutuhkan sentuhan tangan tangan
terampil (industri padat karya/hand made). Faktor upah pekerja, biaya listrik dan biaya bahan
bakar kurang mempunyai andil yang signifikan pada peningkatan hasil nilai produksi furniture.
Mengingat sektor industri ini cukup menjadi andalan dalam penggalian devisa daerah, makanya
kiranya perlu dilakukan upaya untuk menjawab solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan
upaya meningkatkan nilai produksi di waktu yang akan datang, baik oleh pemerintah, swasta maupun
masyarakat.
Kata Kunci : Tenaga Kerja, Upah Pekerja, Biaya Bahan Bakar, Biaya Listrik Dan Biaya
Bahan Baku Serta Nilai Produksi
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Sektor Industri Pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa
Tengah yaitu sebesar 32,64 persen tahun 2005, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,41, persen.
Sektor industri mempunyai kontribusi terbesar dibanding sektor lainnya. Melihat perkembangan
sektor industri dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang signifikan di banding sektorsektor
lainnya. Peningkatan ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku
usaha.
Industri funiture yang merupakan primadona bagi daerah tertentu di Jawa Tengah belakangan
ini mengalami pasang surut akibat persaingan dengan produk impor (china, vietnam) yang masuk
ke indonesia dengan harga lebih murah namun mempunyai kualitas dan inovasi yang tidak kalah
dengan meubel Jepara yang dulu kita banggakan. Banyak kendala dan tantangan yang akan dihadapai
industriawan meubel Jawa Tengah kalau permasalahan yang ada tidak segera di cari jawaban dan
tindak lanjutnya. Ketersedian bahan baku khususnya kayu menjadi hal yang sangat urgen untuk
kelangsungan produksi perusahaan , sehingga harus di cari solusinya agar suply bahan baku kayu
bisa berkesinambungan dengan harga yang stabil. Hal ini mengingat ketersedian kayu di Jawa
Tengah sudah dalam taraf memprihatinkan.
Sektor industri sebagai sektor yang menjadikan unggulan bagi negaranegara maju dalam
pengalian devisa negara. Produkproduk industri selalu mempunyai nilai tukar yang lebih tinggi dan
menguntungkan serta dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor lain.
Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu
memberikan manfaat yang tinggi kepada pemakainya (Dumairy,1999).
Mengingat industri furniture merupakan produk unggulan Jawa Tengah dengan penyerapan
tenaga kerja yang tinggi serta merupakan industri yang sangat membutuhkan tangantangan terampil
(hand made industry) sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga
dapat meningkatkan perekonomian daerah. Namun demikian perlu kita cermati apakah produk
perusahan industri mebel kita sudah optimal dalam proses produksinya atau belum, sehinga perlu
adanya perbaikan.
Kegiatan produksi merupakan proses penciptaan nilai tambah melalui pengkombinasian faktor
faktor input (fisik dan non fisik). Faktor input fisik (modal dan tenaga kerja) secara proporsional
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akan meningkatkan produksi jika penggunaannya ditingkatkan, demikian pula sebaliknya. Hubungan
antara faktorfaktor input dengan nilai output disebut fungsi produksi (Sudarsono,1983).
Kegiatan produksi yang efisien akan menghasilkan nilai produksi yang optimal, sehingga
dalam hal ini pengusaha akan mengatur penggunaan faktorfaktor produksi dalam dalam prosses
produksi untuk memaksimalkan produk sehingga keuntungan yang didapat maksimal. Efisiensi
produksi menunjukan besarnya atau banyaknya input yang harus digunakan untuk menhasilkan
sejumlah output (Sukirno,1994).
Besarnya nilai produksi/output sangat tergantung dari banyaknya input yang digunakan.
Dalam penulisan ini penulis mencoba melakukan hipotesa terhadap faktorfaktor input yang
mempengaruhi besarnya nilai produksi dengan mengunakan data sekunder BPS Provinsi Jawa
Tengah dari Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan 2004.
1.2 Identifikasi Masalah
Hasil obervasi dilapangan terhadap perusahaan industri furniture di Jawa Tengah,
menunjukkan bahwa produksi furniture perlu ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas, sehingga
perlu adannya pembenahan dalam proses produksi untuk meningkatkan nilai produksi mengingat
permintaan akan produk meubel terus meningkat seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan nilai produksi perusahaan furniture faktor–faktor yang menjadi praduga
penulis dalam upaya meningkatkan nilai produksi yaitu : jumlah tenaga kerja, upah pekerja, biaya
bahan bakar, biaya listrik serta biaya bahan baku dan penolong. Aspek aspek tersebut dipilih karena
dianggap dominan dalam proses produksi serta berdampak naik turunnya nilai produksi.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah diungkapkan di atas, dapat
dibuat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Nilai Produksi ?
2. Apakah Upah Pekerja berpengaruh terhadap Nilai Produksi ?
3. Apakah Biaya Bahan Bakar berpengaruh terhadap Nilai Produksi ?
4. Apakah Biaya Listrik berpengaruh terhadap Nilai Produksi ?
5. Apakah Biaya Bahan Baku berpengaruh terhadap Nilai Produksi ?
6. Apakah jumlah tenaga kerja, upah pekerja, biaya bahan bakar, biaya listrik serta biaya bahan
baku secara simultan berpengaruh Nilai Produksi?
2. Kajian Pustaka
Kajian pustaka dalam variabel penelitian ini menggunakan referensi dari Kuesioner Survei
Industri Besar dan Sedang tahun 2004 dan Pedoman Lapangan Pemutakhiran & Pencacahan
Perusahaan Industri Besar dan Sedang Tahunan 2004, Badan Pusat Statistik.
2.1 Tenaga Kerja
Tenaga Kerja atau Pekerja adalah : orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/
kegiatan di perusahaan. Pekerja dibedakan menjadi 2 yaitu :
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1)
2)

Pekerja di bayar adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapatkan upah/
gaji dan tunjangan, baik berupa uang maupun barang.
Pekerja tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya
aktif dalam perusahaan, tetapi tidak mendapatkan upah dan gaji.

2.2 Upah Pekerja
Komponen balas jasa untuk pekerja terdiri dari upah/gaji, upah lembur, hadiah, bonus, tunjangan
serta penyediaan fasilitas baik kendaran maupun fasilitas rumah.
Upah /gaji pekerja adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja, sebelum dikurangi pajak baik
dalam bentuk uang maupun barang, termasuk didalamnya adalah fasilitas rumah dinas dan kendaran.
Upah lembur adalah Upah yang dibayarkan kepada pekerja yang bekerja diluar jam kerja biasanya.
Hadiah/bonus adalah pemberian perusahaan kepada pekerja dalam bentuk uang/barang yang
diberikan sewaktuwaktu.
Tunjangan adalah pemberian perusahaan kepada pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
pekerja.
2.3 Biaya Bahan Bakar
Biaya seluruh bahan bakar dan pelumas yang betulbetul dipakai selama satu tahun. Bahan
bakar disini meliputi : bensin, solar, minyak tanah, batu bara, LPG, gas PNG, pelumas serta bahan
bakar lainnya. Biaya yang dimasukan adalah seluruh nilai pemakaian bahan bakar yang digunakan
perusahan dalam satu tahun untuk proses produksi maupun opersional perusahaan.
2.4 Biaya Listrik
Biaya seluruh pemakain listrik untuk keperluan perusahaan, seperti untuk proses produksi
dan opersional/penerangan kantor. Dalam penulisan ini penulis akan memasukan nilai tenaga listrik
yang dibeli.
2.5 Biaya Bahan Baku
Biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan usaha, berupa bahan baku dan bahan
penolong menurut satuan standar, banyaknya dan nilainya dalam rupiah. Biaya ditentukan
berdasarkan konsep pemakaian bahan yang dibeli maupun yang diproduksi sendiri. Biaya yang
diproduksi sendiri dinilai atas dasar harga pasar atau pengeluaran untuk memperolehnya.
2.6Nilai Produksi
Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri baik produksi utama maupun ikutan, termasuk
didalamnya adalah barang yang telah siap dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (barang
setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, terjual (baik
tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan dan sebagainya
2.7 Kerangka pemikiran
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan landasan teori yang ada, maka kerangka
pemikiran teoritis penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar .1
Path Diagram Kerangka pemikiran
Hipotesa 1
(X1) Jml Tenaga Kerja
(X1) Upah Pekerja

H2
H3

(X1) Biaya Bahan Bakar
(X4) Biaya Listrik
(X5) Biaya Bahan Baku

(Y) Nilai Produksi
H4
H5

H6
Uji Simultan (uji F)

2.3 Hipotesis
Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka
maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Variabel jumlah tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi.
2. Variabel jumlah upah pekerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi.
3. Variabel jumlah biaya bahan bakar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi.
4. Variabel jumlah biaya listrik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi.
5. Variabel jumlah biaya bahan baku secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi.
6. Variabel jumlah tenaga kerja, upah pekerja, biaya bahan bakar,biaya listrik, biaya bahan baku
secara simultan berpengaruh signifikan thd nilai produksi.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder BPS provinsi Jawa Tengah yang merupakan
data Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan tahun survei 2004. Cakupannya adalah perusahaan
industri berskala besar yaitu dengan jumlah tenaga kerja > 100 orang , khususnya perusahaan
industri furniture/mebel dengan populasi 100 perusahaan yang memenuhi kriteria minimal jumlah
tenaga kerja,
3.1. Teknik Analisis Data
Setelah indikator yang menjadi ukuran masingmasing variabel dan teknik pengukuran yang
digunakan ditentukan, maka ditentukan teknik analisis data yang disesuaikan dengan data yang
tersedia. Tahapantahapan analisis data meliputi:
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3.1.1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan perlu dilakukan evaluasi
ekonometri terhadap model persamaan regresi agar memenuhi syarat sebagai Best Linear Unbiased
Estimator (BLUE). Evaluasi ekonometri pada penelitian ini terdiri dari pengujian asumsi klasik.
Pada Penelitian ini akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi yang telah
diolah dengan menggunakan Program SPSS versi 12 yang meliputi :
1. Uji Normalitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, dependent variabel dan
independent variabel keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak , model regresi
yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Imam Ghozali ,2002
: 76). Mendeteksi dengan melihat penyebaran data (titiktitik ) pada sumbu diagonal dari
grafik PP Plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinearitas
Pengujian terhadap multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara varaibel
bebas dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas . Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Santoso , 2000). Pengujian
ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (Variance
Inflation Factor), Jika :
q Nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikonieritas (baik)
q Nilai VIF > 10, maka terjadi multikonieritas (ada korelasi antar variabel bebas sehingga
tidak baik untuk digunakan dalam model.
3. Uji Heteroskedastisitas
Penyimpangan asumsi model klasik yang ketiga adalah adanya heteroskedastisitas, artinya
variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui
apakah terjadi penyimpangan model karena variabel gangguan berbeda antara satu observasi
ke observasi yang lain (Imam Ghozali ,2002 : 69). Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini
menggunakan scatterplot pada uji regresi. Dalam uji ini yang perlu diperhatikan adalah dengan
melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot dari variabel tidak bebas , dimana jika
tidak terdapat pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2000).
4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada
korelasi data untuk periode tertentu dengan data sebelumnya. Dengan kata lain untuk
mengetahui adanya kebebasan (independensi) data.Model regresi yang baik adalah yang
terbebas dari autokorelasi (Gujarati, 1991). Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan
dengan uji mapping Durbin Watson (DW), dimana dl dan du diperoleh dari tabel Durbin
Watson. Bila DW terletak antara 4 – du dan du ,maka model persamaan regresi yang diajukan
tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.
3.1.2 Analisa Regresi Linier Berganda
Analisa ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independent secara simultan
maupun secara parsial digunakan regresi linier berganda. Menurut Harun Al Rasjid (1994) disebut
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linier karena semua variabelnya berpangkat satu. Disebut multiple karena prediktornya lebih satu,
spesifikasi model regresi linear berganda (multiple linear regression) pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Model Regresi
: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4 X 4 + b5 X 5 + ei
Keterangan :
Y
= Variabel dependen nilai produksi
X1
= Variabel independen jumlah tenaga kerja
X2
= Variabel independen upah pekerja
X3
= Variabel independen biaya bahan bakar
X4
= Variabel independen biaya listrik
X5
= Variabel independen biaya bahan baku
a
= Konstanta
b1, b2, b3, b5 ,b5 = Koefisien regresi
ei
= Faktor pengganggu
3.1.3 Koefisien Determinasi (R2 )
Untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dapat diketahui
dari besarnya koefisien determinasi berganda (R2). Jika R2 yang diperoleh dari hasil perhitungan
menunjukkan semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel
bebas terhadap variasi terikat semakin besar (Imam Ghozali, 2002 : 45).
Penggunaan koefisien determinasi masih terdapat kelemahan yaitu bias terhadap jumlah
variabel independen yang dimasukkan di dalam model. Karena setiap tambahan variabel independen
sudah otomatis/pasti bahwa R2 meningkat atau naik tanpa mempedulikan apakah variabel independen
tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen
sedangkan Adjusted R2 dapat naik turun apabila terdapat penambahan variabel independen atas
dasar pertimbangan tersebut dalam menghitung koefisien determinasi penulis tidak menggunakan
R2, akan tetapi menggunakan Adjusted R Square.
3.1.4 Uji Hipotesa
Analisa ini digunakan untuk menguji hipotesis koefisien regresi, yaitu untuk mengetahui apakah
persamaan regresi yang diperoleh dapat dipertanggungjawaban atau tidak. Prosedur pengujian
hipotesis menggunakan analisa :
a. Uji Simultan (Uji F)
Uji signifikansi pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y secara bersamasama/simultan. Kriteria
pengujian siginifikasi model regresi ganda secara bersamasama :
1) Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung < F tabel, dengan demikian secara bersama
sama tidak ada pengaruh yang signifikan dari X1, X2, X3, X4, X5, terhadap Y.
2) Ho ditolak dan Ha diterima apabila F hitung > F tabel, dengan demikian secara bersama
sama ada pengaruh yang signifikan dari X1, X2, X3, X4, X5, terhadap Y.
b. Uji Parsial (Uji t)
Uji siginifikasi koefisien regresi secara parsial menggunakan Ujit Kriteria pengujian signifikansi
koefisien regresi parsial :
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1)
2)

Ho diterima dan Hi ditolak apabila t hitung < t tabel, dengan demikian secara individu
tidak ada pengaruh yang signifikan dari X1, X2,X3 terhadap Y.
Ho ditolak dan Hi diterima apabila t hitung > t tabel, dengan demikian secara individu
ada pengaruh yang signifikan dari X1, X2, X3 terhadap Y.

4. Analisis dan pembahasan hasil penelitian
4.1 Deskripsi Variabel
Tabel 1.
Descriptive Statistics

X1_Tenaga_Kerja
X2_Upah_Pekerja
X3_Biaya_Bahan_Bakar
X4_Biaya_Listrik
X5_Biaya_Bahan_Baku
Y_Nilai_Produksi
Valid N (listwise)

N

Minimum

Maximum

Sum

Mean

100
100
100
100
100
100
100

105
290,50
2,20
3,10
205,90
1387,50

1557
23208,20
673,70
7556,80
74697,90
114427,20

26989
223498,60
9337,70
33028,20
878018,80
1447261,10

269,89
2234,99
93,38
330,288
8780,19
14472,61

Std.
Deviation
206,22
2763,28
129,15
847,56
11476,996
16545,38

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (data IBS 2004 yang diolah)

4.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Berdasarkan hasil pengolahan data (gambar 2) maka didapatkan hasil bahwa semua data
terdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data yang dikumpulkan dapat
diproses dengan metodemetode selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan
sebaran data yang menyebar disekitar garis diagonal pada “PPlot of Regression Standardized
Residual” sesuai gambar .
Gambar.2
Output Hasil Uji Normalitas dengan Normal PPlot
Normal PPlot of Regression Standardized Residual
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b. Uji Multikolinearitas
Dari Tabel. 2 dibawah ini dapat dilihat nilai VIF variabel bebas tidak lebih dari 10, dengan
kata lain dalam model ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi
multikolinieritas. Dengan demikian model regresi dalam penelitian dinyatakan layak untuk digunakan
untuk aplikasi dalam persamaan regresi.
Table.2
Uji Multikolinearitas Variabel Bebas
Variabel

VIF

Kesimpulan

X1_Tenaga Kerja (X1)

6,577

<

10

X2_Upah Pekerja (X2)

8,267

<

10

X3_Biaya Bahan Bakar

1,305

<

10

X4_Biaya Listrik

4,130

<

10

X5_Biaya Bahan Baku

2,252

<

10

Tidak terjadi
Multikolinieritas

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (data IBS 2004 yang diolah)
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan scatterplot pada uji regresi
Gambar.3
Output Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot
Dependent Variabel : Nilai Produksi
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Dari hasil pengujian heteroskedasititas dapat dilihat pada tampilan grafik Scatterplot (gambar
3) menunjukan persebaran antara nilai prediksi variabel terikat dengan residunya tidak membentuk
suatu pola yang pasti. Dengan kata lain dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi suatu
gejala heterokedastisitas. Sehingga model regresi layak untuk analisis lebih lanjut.
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b. Uji Autokorelasi
Dari hasil pengolahan SPPS. 12 model regression diperoleh angka DW 2.187, dengan jumlah
N=100 dan jumlah variable (k) = 5 serta a = 5 %, diperoleh angka dl = 1,58 dan du =1,78 sehingga
diperoleh 4 – dl = 4  1,58=2,42 dan 4 – du=4 – 1,78 = 2,22
Karena DW = 2,158 terletak antara 4 – du dan du maka model persamaan regresi yang
diajukan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.
Gambar.4
Hasil Pengujian Durbin Watson

dL
1,58

dU
1,78

DW
2,187

4dU
2,22

4  dL
2,42

4.3 Analisis Regresi
Model persamaan regresi yang baik adalah model yang memenuhi asumsi klasik, diantaranya
adalah data harus normal, tidak terjadi multikolinieritas, terbebas dari heterokedastisitas, dan terbebas
dari autokorelasi . Dari hasil analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang
diajukan dalam penelitian ini adalah telah memenuhi asumsi klasik sehingga persamaan dalam
penelitian ini sudah dianggap baik.
Tabel 3
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Pengaruh Variabel Bebas (Xi)
Terhadap Nilai Produksi (Y)
Unstandardized
Collinearity
Coefficients
Statistics
Model
t
Sig.
Std.
B
Tolerance VIF
Error
1 (Constant)
347,617 805,827
,431 ,667
X1_Tenaga_Kerja
9,436
5,087 2,855 ,047
,152 6,577
X2_Upah_Pekerja
,884
,539 1,640 ,104
,075 8,267
X3_Biaya_Bahan_Bakar
2,302
3,618
,636 ,526
,766 1,305
X4_Biaya_Listrik
,237
,981
,241 ,810
,242 4,130
X5_Biaya_Bahan_Baku
1,109
,053 20,738 ,000
,444 2,252
Konstanta =347,617
Fhitung = 308,403
R.Square = 0,943
Ftabel = 2,3063
Multiple R = 0,971
p = 0,000
Dependent Variable: Y : Nilai Produksi
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Dari tabel.3 diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

Y = 347,617 + 9,436 X1 + 0 ,884 X2  2,302 X3 + 0 ,237 X4 + 1,109 X5 + ei
Makna dari persamaan diatas dapat diterangkan sebagai berikut :
q Konstanta 347,617 : jika tidak tenaga kerja, upah pekerja, biaya bahan bakar, biaya listrik,
biaya bahan baku maka nilai produksi sebesar 347,617
q Koefisien regresi untuk keempat variabel tenaga kerja (X1), upah pekerja (X2), biaya listrik
(X4) , biaya bahan baku (X5) menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan yang
searah antara keempat variabel bebas dengan variabel terikatnya. Oleh karena itu, apabila
salah satu atau lebih variabel bebas tersebut meningkat maka nilai produksi (Y) juga meningkat.
q Koefisien regresi untuk variabel biaya bahan bakar (X3) menunjukkan nilai negatif, artinya
terdapat hubungan tidak searah antara biaya bahan bakar (X3) dengan variabel nilai produksi
(Y). Oleh karena itu, apabila biaya bahan bakar meningkat maka nilai produksi (Y) menurun
atau sebaliknya.
4.4 Koefisien Determinasi (R2 )
Dari hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 12.0, diperoleh nilai Adjusted R Square.
Tabel 4
Hasil uji Autokorelasi Antar Sesama Variabel Bebas (Xi),
dan Variabel Tidak Bebas (Y)
Model Regresi

Multiple
Regression

Adjusted R Square.

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4 X 4 + b5 X 5 + ei

0,971

0,939

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (data IBS 2004 yang diolah)
Dari hasil Adjusted R Square sebesar 0,939 atau sebesar 93,9 % pada model regresi,
dapat dikatakan bahwa naik turunya nilai produksi meubel dapat dijelaskan secara simultan oleh
tenaga kerja (X1), upah pekerja (X2), biaya bahan bakar (X3), biaya listrik (X4), biaya bahan baku
(X5) sebesar 93,9 % sedangkan sisanya sebesar 34,2 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar
variabel bebas yang tidak dimasukan kedalam model.
Untuk melihat keeratan hubungan atau korelasi antara seluruh variabel bebas (Xi) terhadap
variabel terikat (Y) ditunjukkan oleh multiple regression yaitu sebesar 0,971 atau 97,1 %. Besarnya
angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara seluruh variabel bebas (Xi) dan variabel
tidak bebas (Y) adalah sangat erat (hampir mendekati satu).
4.5 Pengujian Hipotesis
4.5.1 Pengujian Hipotesis pada Uji Simultan (uji F)
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersamasama (simultan)
terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis ini untuk menguji hipotesa keenam yaitu : apakah
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tenaga kerja (X1), upah pekerja (X2), biaya bahan bakar (X3), biaya listrik (X4) , biaya bahan baku
(X5) secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi (Y).
·
Kriteria pengujian.
Ho ditolak apabila F hitung > F tabel / sig F hitung < a (0,05).
Ho diterima apabila F hitung < F tabel / sig F hitung > a (0,05).
·
Tingkat a = 5%.
·
F tabel
= 2,3063 (k=5) ,
Hipotesis yang diajukan :
q Pengaruh Variabel tenaga kerja (X1), upah pekerja (X2), biaya bahan bakar (X3),
biaya listrik (X4) , biaya bahan baku (X5) Secara Simultan Terhadap nilai produksi
(Y) :
Dari Tabel 3 diketahui bahwa Fhitung = 308,403 > Ftabel = 2,3063. Hal ini berarti kelima
variabel bebas (Xi) secara simultan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap
nilai produksi (Y). Hal ini juga perkuat oleh nilai signifikansi hasil perhitungan yaitu : sig =
0,000 < 0,05 (dengan a=5%).
Gambar 5
Pengujian hipotesis kelima variabel bebas (Xi) Secara Simultan

Daerah Penolakan Ho

Daerah Penerimaan
Ho
2,3063

308,403

Kesimpulan dari uraian diatas bahwa hipotesa keenam secara simultan “ditolak” atau
tidak terbukti kebenarannya.
4.5.2 Pengujian Hipotesis pada Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara sendirisendiri (parsial) terhadap
variabel terikat. Pengujian hipotesis ini untuk menguji hipotesa pertama, kedua, ketiga keempat,
dan kelima yaitu : apakah tenaga kerja (X1), upah pekerja (X2), biaya bahan bakar (X3), biaya
listrik (X4) , biaya bahan baku (X5) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi (Y).
Kriteria Pengujian
q Ho ditolak jika t hitung > t tabel / sig t hitung < a (0,05)
q Ha diterima bila t hitung < t tabel / sig t hitung > a (0,05)
q Tingkat a
=
5 %,
q t tabel
=
1,9840
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Hipotesis yang diajukan :
Pengaruh Variabel tenaga kerja (X1), upah pekerja (X2), biaya bahan bakar (X3), biaya
listrik (X4) , biaya bahan baku (X5) secara parsial terhadap nilai produksi (Y)
a. Variabel Tenaga Kerja (X1)
Berdasarkan tabel 3 untuk variabel Tenaga Kerja (X1) mempunyai t_hitung = 2,855 > t_tabel
= 1,9840 , sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel
tenaga kerja dengan nilai produksi. Hal ini juga perkuat oleh nilai signifikansi hasil perhitungan
yaitu : sig = 0,047 < 0,05 (a=5%).
b. Variabel Upah Pekerja (X2)
Berdasarkan tabel 3 untuk variabel Upah Pekerja (X2) mempunyai t_hitung = 1,640 < t_tabel
= 1,9840 , sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara
variabel upah pekerja dengan nilai produksi. Hal ini juga perkuat oleh nilai signifikansi hasil
perhitungan yaitu : sig = 0,104 > 0,05 (a=5%).
c. Variabel Biaya Bahan Bakar (X3)
Berdasarkan tabel 3 untuk variabel Biaya Bahan Bakar (X3) mempunyai t_hitung = ½0,636
½ < t_tabel = 1,9840 , sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh negatif yang
signifikan antara variabel Biaya Bahan Bakar dengan nilai produksi. Hal ini juga perkuat oleh
nilai signifikansi hasil perhitungan yaitu : sig = 0,526 > 0,05 (a=5%).
d. Variabel Biaya Listrik (X4)
Berdasarkan tabel 3 untuk variabel Biaya Listrik (X4) mempunyai t_hitung = 0,241 < t_tabel
= 1,9840 , sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara
variabel Biaya Listrik dengan nilai produksi. Hal ini juga perkuat oleh nilai signifikansi hasil
perhitungan yaitu : sig = 0,810 > 0,05 (a=5%).
e . Variabel Biaya Bahan Baku (X5)
Berdasarkan tabel 3 untuk variabel biaya bahan baku (X5) mempunyai t_hitung = 20,738 >
t_tabel = 1,9840 , sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif yang sangat signifikan
antara variabel biaya bahan baku dengan nilai produksi. Hal ini juga perkuat oleh nilai signifikansi
hasil perhitungan yaitu : sig = 0,000 < 0,05 (a=5%).
Gambar 6
Pengujian hipotesis antara biaya bahan baku
Secara parsial terhadap nilai produksi
Daerah Penolakan Ho

Daerah Penerimaan Ho
 1,9840

1,9840

20,738
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Kesimpulan dari uji parsial (uji t):
Sehingga dari uraian uji parsial (uji t) diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kelima variabel
bebas, hanya Tenaga Kerja (X1) dan Biaya Bahan Baku (X5) yang mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap naik turunnya nilai produksi pada industri meubel, sedangkan upah pekerja
dan biaya listrik berpengaruh positif namun tidak signifikan. Sedangakan Biaya Bahan Bakar
berpengaruh negatif dan tidak signifikan, artinya bahwa kenaikan biaya bahan bakar tidak berdampak
pada kenaikan hasil produksi perusahaan, justru yang terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena
industri meubel/furniture secara umum dalam proses produksinya tidak banyak menggunakan bahan
bakar.
5. Simpulan Dan Saran
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis pertama memberikan hasil yang mendukung
hipotesis tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja (X1)
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai produksi (Y). Besarnya pengaruh
variabel jumlah tenaga kerja (X1) terhadap nilai produksi (Y) ditunjukkan oleh probability
kesalahan sig = 0,047 < 0,05 (a=5%) ,serta t_hitung = 2,855 > t_tabel = 1,9840. Hal ini
disebabkan industri meubel memang sangat tergantung dengan jumlah tenaga kerjanya dalam
proses produksi yang merupakan industri kerajinan tangan (hand made).
2. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis kedua memberikan hasil yang tidak mendukung
hipotesis tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel upah pekerja (X2) secara
parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai produksi (Y). Besarnya pengaruh
variabel upah pekerja (X2) terhadap nilai produksi (Y) ditunjukkan oleh probability kesalahan
sig = 0,104 > 0,05 (a=5%) ,serta t_hitung = 1,640 < t_tabel = 1,9840. Hal ini disebabkan
industri meubel tingkat upah pekerjanya masih sebatas pada memenuhi UMR saja, sehingga
pengeluaran untuk pos ini belum berpengaruh dalam pembengkakan biaya produksi (input)
3. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis ketiga memberikan hasil yang tidak mendukung
hipotesis tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel biaya bahan bakar (X3) secara
parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai produksi (Y). Besarnya pengaruh
variabel biaya bahan bakar (X3) terhadap nilai produksi (Y) ditunjukkan oleh probability
kesalahan sig = 0,526 > 0,05 (a=5%) ,serta t_hitung = ½0,636 ½ < t_tabel = 1,9840. Hal ini
disebabkan industri meubel secara umum tidak banyak menggunakan bahan bakar, sehingga
penggunaan bahan bakar yang meningkat tidak berdampak pada peningkatan nilai produksi
perusahaan tetapi justru penurunan.
4. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis keempat memberikan hasil yang tidak mendukung
hipotesis tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel biaya listrik (X4) secara parsial
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai produksi (Y). Besarnya pengaruh variabel
variabel biaya listrik (X4) terhadap nilai produksi (Y) ditunjukkan oleh probability kesalahan
sig = 0,810 > 0,05 (a=5%) ,serta t_hitung = 0,241 < t_tabel = 1,9840. Hal ini disebabkan
industri meubel secara umum pemakaian listrik untuk proses produksi masih dalam kewajaran
serta tarif dasar listrik untuk konsumen industri juga belum banyak mengalami kenaikan sehingga
tidak terlalu membebani biaya (ongkos produksi).
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5.

6.

Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis kelima memberikan hasil yang sangat mendukung
hipotesis tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel biaya bahan baku (X5) secara
parsial berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap nilai produksi (Y). Besarnya pengaruh
variabel variabel biaya bahan baku (X5) terhadap nilai produksi (Y) ditunjukkan oleh probability
kesalahan sig = 0,000 < 0,05 (a=5%) ,serta t_hitung = 20,738 > t_tabel = 1,9840. Hal ini
disebabkan industri meubel dalam proses produksinya sangat tergantung terhadap harga dan
ketersediaan bahan baku, karena kayu adalah bahan utama produk meubel.
Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis keenam , yaitu bahwa variabel tenaga kerja
(X1), upah pekerja (X2), biaya bahan bakar (X3), biaya listrik (X4) , biaya bahan baku (X5)
secara bersamasama/simultan berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap nilai produksi
(Y). Besarnya pengaruh kelima variabel tersebut terhadap nilai produksi (Y) ditunjukkan oleh
: Fhitung 308,403 > Ftabel = 2,3063, probability kesalahan sig = 0,000 < 0,05 (a=5%), serta
nilai R Square sebesar 93,9 % artinya sebesar 93,9 % dari nilai produksi (Y) dijelaskan oleh
kelima variabel bebas tersebut.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil analisa dan beberapa kesimpulan, penulis mengemukakan beberapa saran yang
sekiranya dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan hasil produksi khususnya pada
perusahan industri meubel :
1. Meningkatkan kemampuan/skill pekerja melalui pelatihan yang dibarengi dengan peningkatan
kompensasi , sehingga diharapkan kepuasan pekerja meningkat sehingga diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas kerja sekaligus berdampak pada peningkatan nilai produksi.
2. Pemerintah bersama dengan masyarakat melakukan gerakan reboisasi secara serentak dan
berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan alam dari bencana sekaligus untuk mengatasi
kekurangan bahan baku kayu yang terjadi hampir di seluruh pulau Jawa.
3. Industriawan meubel sudah sepatutnya melakukan litbang dalam hal peningkatan kualitas produk
serta mencari bahan baku alternatif disamping kayukayu tertentu yang sudah mulai langka
sehingga perusahaan bisa tetap berproduksi.
4. Perlunya menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam hal suply bahan baku, pemasaran hasil
produksi, permodalan serta peningkatan kemampuan manajerial dan mutu produk sehingga
diharapkan mampu bersaing dengan produk luar yang mulai membanjiri Indonesia.
5. Pemerintah dalam hal ini harus bisa melakukan suport dan action yang nyata dan berarti bagi
para industriawan melalui, pembinaan baik dari sisi manajerial maupun permodalan .Sehingga
diharapkan terjadi sinergi yang positif antara pemerintah dan masyarakat selaku pelaku usaha
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Abstract
The agency theory tries to compose formal link between principal and agent or any intended
parties within budget composition process. This theory imposes on achievement measurement
design and reward provided for manager to act positively and or profitable for company in a whole.
The theorem of agency theory never implements all situations. Such alternative models of
behaviour and managerial motivation is stewardship theory, which gained from psychologically and
sociologically traditions. This research increased the meaning of stewardship theory through
description of terminology and theoretically contribution.
Also adding within the previous stewardship theory through tested such model that relies on
manager chosen – the better principal than such determination view. Based on the existed model,
manager chose to act as steward or agent. Their choosing was various in line with their psychology
motivation and perception about existed situation. Principal also chose to create some agency or
stewardship linkage, depend on the perception about its situation and manager. If whether manager
or principal feels that the other parties will act in defend position, then the best benefit will be act
as agency, and organization will receive optimally return upon its investment. But if both parties
chose to develop stewardship linkage, then the organization will realize maximum rewards.
Keywords: Agency Theory, Stewardship Theory, Accounting Perspective.
Abstrak
Teori agensi mencoba untuk menjalin hubungan yang formal antara prinsipal dan agen atau
pihakpihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan budget. Teori ini menekankan pada
perancangan pengukuran prestasi dan imbalan yang diberikan agar para manajer berperilaku positif
atau menguntungkan perusahaan secara keseluruhan.
Dalil teori agency tidak menerapkan semua situasi. Suatu model alternatif dari perilaku dan
motivasi managerial adalah teori stewardship, yang mana diperoleh dari tradisi secara psikologis
dan sosiologis. Riset ini menambahkan pengertian mengenai teori stewardship dengan
menggambarkan terminologi dan kontribusi teoritisnya.
Ditambahkan pula ke dalam riset stewardship sebelumnya dengan menguji suatu model
yang mendasarkan pada pilihan manajer —principal yang lebih baik daripada suatu paham
determinasi. Berdasarkan model yang ada tersebut, manajer memilih berperilaku sebagai steward/
pelayan atau agent. Pilihan mereka beragam sesuai motivasi psikologisnya dan persepsi mereka
*) Dosen STIE Pelita Nusantara Semarang.
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tentang situasi yang ada. Principal juga memilih menciptakan suatu hubungan agency atau
stewardship, tergantung pada persepsi tentang situasi dan manajernya. Apabila baik manajer atau
principal merasa bahwa pihak yang lain akan berperilaku secara aktivitas (bertahan), maka
keuntungan terbaik darinya berperilaku sebagai agency, dan organisasi menerima kembalian yang
cukup optimal atas investasinya. Namun jika kedua pihak memilih mengembangkan hubungan
stewardship, organisasi merealisasikan imbalan maksimum.
Kata Kunci: Teori Agensi, Teori Stewardship, Perspektif Akuntansi

1. Pendahuluan
Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan
responsibility desicion making kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai
orangorang ekonomi yang rasional yang sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi
mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak
dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling
menguntungkan. Dalam penelitian akuntansi manajemen, teori agensi digunakan untuk
mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi
manfaat prinsipal, dan kendalakendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen.
Beberapa batasan model agency di dalam melakukan suatu pengamatan. Menurut Tiessen
dan Waterhouse (1983) dalam melakukan identifikasi ada empat batasan yang dapat mengurangi
hasilhasil yang kurang bermanfaat dari model agensi. Pertama, model memfokuskan pada Yitigel
period behavior (perilaku satu periode). Kedua, validitas deskriptif manfaat yang memaksimalkan
representasi perilaku dapat dipertanyakan. Ketiga, model dibatasi oleh tiga orang. Dan, Keempat,
beberapa penulis berargumen bahwa banyak perusahaan yang tidak dapat menerima analisis dari
sudut pandang perjanjian formal.
Pertanyaan yang menarik dari teori agensi adalah apakah budget buyed payment dapat
dijadikan pareto optimal. Para peneliti telah mengidentifikasikan kondisikondisi budget based
contract, tetapi sayangnya, hasil dari implikasi tidak jelas karena dibatasi oleh asumsiasumsi dasar
yang digunakan oleh peneliti.
Holmston lebih menggunakan budget dalam melakukan observasi. Kondisi pareto optimal
dalam proses penyusunan memperhatikan komunikasi antara prinsipal dengan agen. Agen dapat
berkomunikasi dengan prinsipal seperti yang diharapkan dengan memaksimumkan kepentingannya
di dalam penyusunan anggaran. Teori agen mengamati gejala slack (selisih) anggaran yang
digambarkan sebagai inefisiensi atau kerugian penghasilan dari informasi yang simetris terhadap
keputusan.
Dalam teori agensi, informasi akuntansi manajemen digunakan untuk dua tujuan. Pertama,
digunakan untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal dan agen. Dan kedua, digunakan untuk
mengevaluasi dan membagi hasil sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat dan disetujui. Hal
ini disebut dengan performance evaluatian role yang dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal
mungkin.
Konsekuensi logis dari kontrak kerja, yang lebih spesifik lagi, dalam meningkatkan efisiensi
peran informasi dengan mengurangi rugi yang disebabkan oleh masalahmasalah moral hazard
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dan adverse selection yang telah dibuat oleh prinsipal dengan agen. Jika prinsipal tidak dapat
mengamati usaha agen secara langsung atau mengukur output secara akurat, maka agen mungkin
dapat melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak kerja,
misalnya dia akan menghindar dari kewajiban yang harus dilakukan, disebut moral hazard. Dan
apabila prinsipal, tidak mempunyai link.
Pada berbagai informasi yang tersedia bagi agen pada saat pengambilan keputusan tidak
bisa mengetahui apakah usaha yang dijalankan telah dipilih dengan semestinya atas dasar informasi
agen atau telah mengingkari kewajibannya, disebut adverse selection.
Teori organisasi dan kebijaksanaan perusahaan sangat dipengaruhi teori agensi yang
menggambarkan top manajer sebagai agen dalam suatu perusahaan, dimana manajer ini mempunyai
kepentingan yang berbeda dengan pemilik, tetapi samasama berusaha memaksimalkan
kepuasannya masingmasing (Jensen & Meckling, 1976).
Dalam teori agensi, prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer mempunyai kepentingan
yang berbeda. Meskipun teori agensi muncul sebagai paradigrna yang dominan menggarisbawahi
riset dan preskripsi yang telah ada, peneliti menduga ada keterbatasan teori secara psikologis dan
sosiologis dari teori agency (Hirsch, Michaels, & Friedman, 1987; Perrow, 1986). Oleh karena itu,
ketergantungan pada teori agency tidak diinginkan karena kompleksitas kehidupan organisasi
diabaikan.
Dibutuhkan teori tambahan guna menerangkan hubungan yang berdasarkan pada yang lain,
yakni asumsi non ekonomis (Doucouliagos, 1994).
Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis
(Donaldson & Davis, 1989, 1991). Teori Stewardship didefinisikan sebagai situasi dimana manajer
tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori ini relatif
baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang mantap. Sebelumnya, peneliti telah mempertentangkan
teori agency dan stewardship (Donaldson & Davis, 1989, 1991, 1994; Fox & Hamilton, 1994),
namun gagal menguji aspek psikologis dan situasional yang dapat menjadi pondasi teori stewardship.
Riset sebelumnya kelihatan didasari satu pemikiran, yakni teori stewardship adalah benar dan teori
agency salah (Donaldson & Davis, 1991).
Dalam studi ini dibuat tiga kontribtisi guna melengkapi riset sebelumnya, yaitu. Pertama,
deskripsi lebih rinci mengenal teori stewardship, pengertian dan unit analisisnya. Kedua, mencari
mekanisme secara psikologis dan situasional yang memotivasi steward sehingga berperilaku proaktif
organisasi. Dan, ketiga, tidak mengasumsikan bahwa teori agensi salah atau inferior dari teori
stewardship.
Orangorang yang mendukung teori agency adalah yang melihat manfaat maksimal individu
dimana setiap individu dimotivasi oleh kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain.
2. Pembahasan
2.1. Teori Stewardship
Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan
situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson &
Davis, 1989, 1991). Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama.
Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada
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menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku
pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk
mencapai tujuan organisasi.
Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan
kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan
kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari
stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian
tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup.
2.2 Teori Agency versus Teori Stewardship
Hal penting dalam Teori Agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk
melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori Agensi menghasilkan cara yang
penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang
merupakan suatu rintangan. Sedangkan dalam teori stewardship, manajer cenderung berusaha
memberikan manfaat maksimal pada organsasi dibanding mementingkan tujuannya sendiri.
Dari riset empiris terdapat usaha untuk mensahkan salah satu teori. Teori Agensi atau Teori
Stewardship sebagai yang terbaik dalam organisasi perusahaan. Hasil studi ini adalah campuran
dari keduanya, dibutuhkan keduanya untuk menjelaskan manajemen. Sebagai contoh, beberapa
riset menemukan bahwa dengan teori agensi, kepemimpinan yang independen mempunyai kinerja
perusahaan yang tinggi.
Sedangkan temuan para riset lain dalam teori stewardship juga menemukan kinerja
perusahaan yang tinggi. Berdasarkan riset ini tidak dapat diketahui perbedaan kinerja dari kedua
teori tersebut. Bukti empiris adalah penggunaan keduanya dengan tanggapan positif pada dimensi
perintah lainnya. Gabungan ini akan mendorong pendukung teori akuntansi dan teori stewardship
untuk menyamakan perbedaan keduanya.
2.3. Faktorfaktor yang membedakan Teori Agensi dengan Teori Stewardship
2.3.1. Faktor psikologi
a. Motivasi
Perbedaan utama dari teori Agensi dengan teori Stewardship adalah fokus untuk motivasi
ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dalam teori Agensi fokus ekstrinsik adalah nyata sebagai komoditas
yang dapat dipertukarkan, terukur dengan harga pasar. Faktor intrinsiknya merupakan bentuk
dasar dari sistem imbalan yang digambarkan sebagai mekanisme kontrol teori agensi.
Berlawanan dengan teori stewardship, fokus intrinsik tidak mudah untuk dinilai/diukur. Reward
ini termasuk kesempatan untuk tumbuh, prestasi, keanggotaan dan aktualisasi diri. Bawahan dalam
hubungan stewardship memperkuat faktor instrinsik, reward yang tidak nyata dan motivasi untuk
bekerja keras dalam organisasi. Perbedaan ini dapat ditemukan dalam penyusunan teori motivasi.
Hubungan model motivasi pekerja dan karakteristik kerja diusulkan oleh Hackman dan Oldham
(1975, 1976, 1980). Mereka menyatakan ada 3 aspek psikologi yang menengahi hubungan antara
karakteristik tugas dan motivasi kerja internal. Guna memfasilitator hasil yang dicapai dari aspek
psikologi tersebut, mereka menganjurkan mendesain ulang pekerjaan untuk meningkatkan keahlian,
mengindentifikasi tugas, memilih tugas yang penting, otonomi dan balikan. Semua faktor ini
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dihubungkan dengan untuk meningkatkan pertumbuhan dan tanggung jawab pekerja. Model ini
konsisten dengan teori stewardship bahwa peningkatan motivasi kerja akan membawa ke tingkat
kinerja yang lebih tinggi sejalan dengan kepuasan kerja. Menarik untuk dicatat dari model Hackman
dan Oldham (1975, 1976, 1980) yang berpendapat bahwa pertumbuhan membutuhkan kekuatan
pekerja sebagai moderator dari model yang efektif ini, menduga bahwa ada pekerja yang
berdasarkan asumsi model stewardship tidak cocok.
Pendekatan studi mengenai motivasi intrinsik, Manz (1986, 1990) mengembangkan teori
kepemimpinan diri sendiri (self leadership). Menurutnya self leadership adalah perspektif yang
mempengaruhi diri secara keseluruhan yang membawa seseorang menuju kinerja atas tugas yang
termotivasi secara alamiah seperti mengelola pekerjaan yang harus dikerjakan tetapi tidak termotivasi
secara alamiah (1990, 589). Dikemukakan juga bahwa self leadership meliputi kepercayaan pada
kinerja seseorang yang memasukkan sistem imbalan formal dan menghubungkan dengan pentingnya
membagi pandangan organisasi. Pandangan ini konsisten dengan asumsi motivasi dari teori
stewardship.
Berdasarkan teori stewardship prinsipal mengharapkan tanggung jawab bersama sesuai
dengan kontribusi steward. Walaupun kontribusi prinsipal dan steward berbeda secara kualitatif
dan tidak dengan mudah dapat dikuantitatifkan, perbandingan dan pertanggungjawaban yang
ditanggung bersama dapat diharapkan. Proposisi: orang yang termotivasi oleh perintah yang lebih
tinggi dan faktor instrinsik lebih cocok menjadi stewards dalam hubungan principalsteward
dibandingkan orang yang tidak termotivasi oleh perintah dan faktor ekstrinsik.
b. Identifikasi
Identifikasi terjadi ketika manajer menetapkan dirinya sebagai anggota organisasi tertentu
dengan menerima misi, visi dan tujuan (Kelman, 1958; Mael & Ashforth, 1992) yang menghasilkan
sebuah hubungan yang memuaskan (O’Reilly, 1989, Sussman & Vechio, 1982).
Sejumlah penulis mengemukakan bahwa manager yang sukses adalah yang
mengidentifikasikan diri mereka dengan atribut organisasi (Salacik & Meindl, 1984; Staw, McKechnie
& Puffer, 1983), dan atribut tersebut berkontribusi terhadap image dan konsep diri sendiri secara
individu (Kelman, 1961, Sussman & Vechio, 1982). Pandangan identifikasi secara organisasi ini
konsisten dengan teori stewardship. Manajer yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi akan
akan sedemikian rupa bekerja mencapai tujuan organisasi, memecahkan masalah, dan mengatasi
hambatan yang mencegah pemenuhan kesuksesan tugas dan tanggung jawab (Bass, 1960).
Suatu konsep yang berhubungan dekat terhadap identifikasi adalah komitmen organisasi.
Porter, Steers, Mowday, dan Boulian (1974) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan
identifikasi secara individu dengan ketersangkut pautannya dalam suatu organisasi. Mereka juga
mengembangkan kuisioner tentang komitmen organisasi yang paling umum digunakan untuk mengukur
komitmen organsasi. Mayer dan Schoorman (1992, 672) mengkarakteristikkan komitmen organisasi
sebagai suatu bangunan multidimensial yang terdiri atas komitmen yang kontinyu, yang mana mewakili
hasrat/keinginan yang tersisa dalam organisasi tersebut, dan menilai komitmen, yang merupakan
kepercayaan dalam penerimaan tujuan organisasi. Konsep terakhir dari menilai komitmen lebih dekat
hubungannya dengan dugaan identifikasi, dan merupakan komponen yang penting dalam profil secara
psikologis mengenai steward. Dalam teori agency, menilai komitmen tidak akan mempunyai kegunaan
ekonomi dan tidak akan menjadi bagian yang relevan dalam persetujuan pertukaran.
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Proposisi: orang yang mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi cukup tinggi dan menilai
tinggi komitmen lebih cocok menjadi steward dalam hubungan principalsteward daripada yang
tidak demikian.
c. Penggunaan kekuasaan
Manajer yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi bemiaksud untuk mempengaruhi
dan mengarahkan orang lain, mengekspresikan pendapat dengan memaksa, menikmati perannya
sebagai pemimpin dan menganggapnya secara spontan (Steers & Black, 1994: 148).
French dan Raven (1959) menggambarkan kekuasaan dalam lingkup koersif, sah, imbalan,
keahlian dan kekuasaan referen. Dalam tipologi terdapat lima dasar kekuasaan yang tereduksi ke
kekuasaan organisasi atau institusi dan kekuasaan pribadi (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1 991).
Kesudahan dari keanggotaan organisasi akan berakhir pada kekuasaan individu.
Dalam teori agency, kekuasaan institusi merupakan dasar untuk mempengaruhi dalam konteks
hubungan principal  agen. Dalam teori ini, kekuasaan dalam memberi imbalan dan legitimasi
kekuasaan digunakan. Sistem imbalan yang tepat dan pengakuan wewenang yang dimiliki prinsipal
dikombinasikan guna menciptakan standar yang disyaratkan dalam pengawasan dalam hubungan
tersebut. Kekuasaan perseorangan, suatu bagian yang melekat dari individu dalam konteks hubungan
antar pribadi, tidak dipengaruhi oleh posisi. Keahlian dan kekuasaan referen dikarakteristikkan
sebagai kekuasaan perseorangan; kekuasaan referen melalui identifikasi satu orang dengan yang
lain. Kekuasaan perseorangan ini merupakan dasar mempengaruhi dalam hubungan principal 
steward.
Proposisi: orang yang lebih suka menggunakan kekuasaan perseorangan sebagai dasar untuk
mempengaruhi yang lain lebih cocok menjadi steward daripada orang yang yang menggunakan
kekuasaan institusi.
2.3.2. Faktor Situasi
a. Filsafat manajemen
Simon (1957 ab, 1973) dan yang lain (antara lain, Cyeri & March, 1963) berpendapat bahwa
dalam model ekonomi secara implisit terdapat asumsi teori agency, sebagai dasar utama dari
hubungan dalam organisasi. Disebutkan sejumlah contoh perilaku baik oleh principal maupun agen
untuk mendukung klaim ini. Secara berlawanan, Argyrys (1973a,b) berpendapat bahwa filosofi
manajemen dari kebanyakan organisasi mendasarkan pada asumsi secara ekonomis dan ini menjadi
suatu ramalan guna memenuhi kebutuhan sendiri yang berkenaan dengan sifat dari hubungan yang
akan berkembang.
Walton (1980, 1985) menganjurkan yang disebutnya dengan filosofi manajemen dari komitmen
yang tinggi. Pendekatan ke manajemen ini dikarakteristikkan sebagai partisipasi yang tinggi yang
didalamnya terdiri dari komunikasi terbuka, pemberian kekuasaan ke pekerja, dan penegakkan
kepercayaan. Lawler (1986, 1992) memperinci pandangan ini dengan mempertentangkan filosofi
manajemen yang dideskripsikan berorientasi pada pengawasan dengan yang berorientasi pada
partisipasi. Menurutnya, pendekatan yang berorientasi kepada pengawasan didasarkan pada suatu
filosofi manajemen bahwa berpikir dan mengawasi bagian dari pekerjaan harus dipisahkan dari
pelaksanaan bagian pekerjaan itu sendiri.
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Asumsi kunci dalam pendekatan yang berorientasi pada partisipasi adalah ketika pekerja
diberi tantangan dan tanggung jawab sehingga mereka akan mengembangkan kontrol diri atas
perilaku mereka. Pendapat yang cenderung mendukung pendekatan yang berorientasi pada
partisipasi sebagai filosofi manajemen yang dominan di masa depan membuat pendekatan yang
berorientasi pada pengawasan kurang bisa dijalankan.
Secara kontras dalam pendekatan yang berorientasi pada partisipasi, pengertian tersebut
berhubungan dengan meningkatkan ketidakpastian dan resiko melalui lebih banyak pelatihan,
pembagian kekuasaan dan pemberian kepercayaan pada pekerja. dalam contoh kualitas, pekerja
akan diberi training tambahan pada produk yang kompleks dan diberi tanggung jawab untuk
menginspeksi kualitas sendiri. Jika pekerjaan tersebut membosankan, mereka akan diatur kembali
sehingga lebih mendapat tantangan yang pada akhirnya akan lebih memotivasi lagi.
Proposisi: orang yang berada dalam situasi yang berorientasi pada partisipasi lebih cocok
menjadi steward dibandingkan orang yang berada dalam suatu situasi yang berorientasi pengawasan.
b. Budaya
Paham individual—kebersamaan
Terdapat aspek budaya yang mempengaruhi pilihan antara hubungan agency dengan
stewardship. Hofstede (1980,1991) menggambarkan dimensi dari paham individual—kebersamaan.
Individualisme dikarakteristikkan sebagai penekanan tujuan perseorangan atas tujuan kelompok.
Kaum yang menganut paham kebersamaan mengsubordinatkan tujuan pribadinya ke dalam tujuan
bersama (Triandis, 1995, Triandis, Dunnette, & Hough, 1993). Hofsede menemukan bahwa bangsa
dan daerah di dunia ini dapat dibagi atas beberapa dimensi, contohnya individualisme adalah pola
budaya yang ditemukan di AS, Kanada dan Eropa Barat. Azas kebersamaan umumnya terdapat di
Asia, Amerika Selatan dan Eropa Selatan.
Meskipun banyak penelitian mengenai hal ini difokuskan pada pola budaya dari suatu bangsa,
akan tetapi terdapat variasi perbedaan dalam bangsa itu sendiri. Beberapa perbedaan khusus
antara individualisme dan kolektivisme relevan untuk memilih antara teori agency atau steward.
Pada budaya kaum kolektif, diri sendiri diidentifikasikan sebagai bagian dari kelompok. Kaum
penganut paham kebersamaan ini mempunyai tindakan yang positif terhadap keharmonisan
kelompok, menghindari konflik dan konfrontasi. Kaum individual melihat konfrontasi sebagai suatu
kesempatan untuk melakukan sesuatu dan berkomunikasi secara lebih dekat. Kaum ini lebih
menyukai hubungan jangka panjang dan ratarata akan mengambil waktu yang lebih lama serta
mengeluarkan usaha yang lebih keras guna mencari tahu seseorang yang berhubungan dengan
transaksi bisnis. Pengembangan hubungan ini merupakan langkah pertama yang penting dalam
hubungan bisnis, yang seringnya tergantung pada kepercayaan. Kaum individual lebih berorientasi
jangka pendek, memimpin bisnis tanpa tergantung pada hubungan perseorangan, menggunakan
analisa biaya dan manfaat (model ekonomi) untuk mengevaluasi bisnis, dan mengurangi resiko
dalam menjalankan bisnis dengan menandatangani kontrak.
Budaya kaum kolektif lebih kondusif untuk memunculkan hubungan stewardship dan lebih
cocok untuk mencetuskan hubungan principalsteward. Budaya individual akan muncul guna
memfasilitator hubungan agency.
Proposisi: orang yang berada dalam budaya kebersamaan cenderung mengembangkan
hubungan principal  steward daripada orang yang berlatar belakang budaya individual.
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Rentang Kekuasaan
Dimensi kedua yang dikembangkan Hofsede (1980,1991) mencirikan perbedaan lintas budaya
yang relevan dengan perbedaan agencystewardship sebagai konsep rentang/jarak kekuasaan.
Rentang kekuasaan umumnya didefinisikan sebagai keleluasaan terhadap anggota institusi dan
organisasi yang kurang berkuasa dalam suatu negara yang mengharapkan dan menerima kekuasaan
yang didistribusikan secara tidak sejajar (Hofsede, 1991, 28).
Pada rentang kekuasaan yang tinggi, organisasi berbentuk sentralisasi dan termasuk
perbedaan besar dalam wewenang, penggajian, dan pemberian hakhak istimewa antara atasan
dan bawahan. Sedangkan pada rentang kekuasaan yang rendah, organisasi berbentuk desentralisasi,
terdapat banyak konsultasi dalam pembuatan keputusan, dan perbedaan dalam penggajian dan
bonus berusaha diminimalkan.
Budaya rentang kekuasaan yang tinggi kondusif untuk perkembangan hubungan agency,
karena mendukung dan melegitimasi ketidaksejajaran yang kuat antara principal dan agent. Pemikiran
ini benar khususnya dalam konteks kerja, karena perkembangan hirarki, tingkatan supervise, dan
ketidaksamaan dalam penggajian dan status. Sedangkan budaya rentang kekuasaan yang rendah
lebih kondusif untuk berkembangnya hubungan stewardship, karena anggota menempatkan nilai
yang lebih besar pada adanya kesejajaran principal dan manajer. Orientasi ini mendorong
perkembangan hubungan antara prinsipal dan manajer yang merupakan bagian yang ada dalam
teori stewardship.
2.4. Pilihan Antara Hubungan Agency dan Stewardship
Telah disajikan suatu model yang menduga bahwa ada faktor psikologis dan situasional yang
mempengaruhi individu dalam pendekatan hubungan agency dan stewardship. Banyak penulis
berpendapat bahwa manusia lebih menyukai pertumbuhan, tanggun jawab, dan aktualisasi diri dan
berpihak pada filosofi manajemen yang berorieritasi pada paritsipasi dan kepercayaan sebagai
suatu mekanisme untuk berhubungan dengan resiko. Meskipun motivasi ini bersifat universal —
ada pada setiap orang, masalah tersebut merupakan suatu model yang mana karakteristik psikologis
dan situasional dari principal dan manajer merupakan antiseden (bagian yang mendahului) dalam
memilih antara hubungan agency atau stewardship.
Pilihan antara hubungan kegiatan dan stewardship sama dengan keputusan yang merupakan
dilema. Pertama, keputusan dibuat oleh pihakpihak yang ada dalam hubungan tersebut. Kedua,
karakteristik situasional berpengaruh terhadap pilihan. Dan, ketiga, harapan bahwa masingmasing
pihak mempunyai yang lain akan mempengaruhi pilihan.
Proposisi: Jika suatu hubungan stewardship yang timbal balik ada, maka kinerja potensial
dapat dimaksimalkan, sebaliknya jika hubungan agency yang ada, biaya potensial dapat diminimalkan,
dan jika pilihan memotivasinya campuran, pihak yang memilih stewardship akan dikhianati, dan
pihak yang memilih aktivitas adalah pihak yang mencari kesempatan.
2.5. Riset Di masa Mendatang
Satu implikasi yang penting dari teori stewardship adalah jika pilihan memotivasi campuran
dibuat dan satu pihak dikhianati, maka arah dari hubungan tersebut menuju pada model agency.
Peneliti seharusnya mengeksplorasi tentang hubungan agency yang berlawanan dengan stewardship
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dimasa datang, dengan memasukkan variabel yang menangkap sifat dinamis dari hubungan principal
manajer. Contohnya, dalam suatu organisasi yang mempunyai budaya partisipasi yang tinggi, manajer
mungkin berubah dari waktu ke waktu belajar menilai pertumbuhan kesempatan kesempatan
yang ada dalam pekerjaan, melalui peningkatan komitmen dan identifikasi, manajer dapat
mengembangkan dan menggunakan kekuasaan pribadinya. Pendapat ini mungkin merupakan akibat
interaksi antara filosofi manajemen dan variabel psikologi, dan dalam model langkah panjang,
merupakan suatu akibat langsung dari situasi (filosofi) yang ada pada faktor psikologis.
Satu implikasi yang menarik dari teori ini dihubungkan dengan variabel budaya dan proses
implementasi dari perubahan struktural dalam organisasi. Pengujian yang lebih mendalam lagi
mengenai variabel ini menduga bahwa pengaruh yang kuat dari variabel budaya mungkin gugur
pada tingkat yang berbeda dalam proses implementasi perubahan struktural. Meskipun skenario
tersebut spekulatif diilustrasikan keluasan masalah ini sebagai peluang untuk diteliti di masa datang.
Akhirnya, teori stewardship yang disajikan disini dapat diintegrasikan ke dalam pemikiran
kontemporer berkaitan dengan kepemimpinan dalam organisasi. Apakah pemimpin karismatik cocok
untuk mengembangkan hubungan principal stewardship? Dan apakah pemimpin hasil tawar
menawar mengikuti model agency?
Ide tersebut mengimplikasikan bahwa setiap principal dapat memiliki hubungan agency dan
stewardship dengan bermacammacam manajer pada waktu yang sama dan bahwa manajer dapat
memiliki hubungan agency dan stewardship dengan principal yang berbedabeda. Masingmasing
masalah ini membutuhkan penelitian lebih lanjut.
3. Simpulan
Penggunaan teori agency membantu peneliti untuk memahami konflik kepentingan yang
dapat terjadi antara principal dan agent, menghasilkan masalah potensial dari mengambil kesempatan,
dan struktur yang membangun isinya, seperti halnya supervise dan insentif. Bagaimanapun, hubungan
secara organisasi menjadi lebih komplek daripada dianalisa melalui teori agensi.
Teori agensi mencoba untuk menjalin hubungan yang formal antara prinsipal dan agen atau
pihakpihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan budget. Teori ini menekankan pada
perancangan pengukuran prestasi dan imbalan yang diberikan agar para manajer berperilaku positif
atau menguntungkan perusahaan secara keseluruhan.
Dalil teori agency tidak menerapkan semua situasi. Suatu model alternatif dari perilaku dan
motivasi managerial adalah teori stewardship, yang mana diperoleh dari tradisi secara psikologis
dan sosiologis. Riset ini menambahkan pengertian mengenai teori stewardship dengan
menggambarkan terminologi dan kontribusi teoritisnya.
Ditambahkan pula ke dalam riset stewardship sebelumnya dengan menguji suatu model
yang mendasarkan pada pilihan manajer —principal yang lebih baik daripada suatu paham
determinasi. Berdasarkan model yang ada tersebut, manajer memilih berperilaku sebagai steward/
pelayan atau agent. Pilihan mereka beragam sesuai motivasi psikologisnya dan persepsi mereka
tentang situasi yang ada. Principal juga memilih menciptakan suatu hubungan agency atau
stewardship, tergantung pada persepsi tentang situasi dan manajernya. Apabila baik manajer atau
principal merasa bahwa pihak yang lain akan berperilaku secara aktivitas (bertahan), maka
keuntungan terbaik darinya berperilaku sebagai agency, dan organisasi menerima kembalian yang
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cukup optimal atas investasinya. Namun jika kedua pihak memilih mengembangkan hubungan
stewardship, organisasi merealisasikan imbalan maksimum.
Dianjurkan untuk melakukan penelitian teori stewardship di masa mendatang. Keseragaman
teoritis dan empiris dibutuhkan guna membantu peneliti untuk melengkapi pengertian tentang teori
stewardship.
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Abstract
Recently, Competitive Advantages is a participated form of organizations to extent the quality,
management performance and a business competition strategy. There are many ways to achieave
the competitive advantages, one of this is information technology developing. Now, We think that
how to create an Information system usefull as a decision making to improve management
performance. Accounting Information System (AIS) is one of the oldest Information System and
used to calculate and manage of accounting files. We hope that the accounting information can
reported accurate and quickly.
Keyword : Competitive Advantages, management performance, Accounting information
system, Information technology.

Abstrak
Keungulan kompetitif merupakan bentuk partisipasi suatu perusahaan dalam meningkatkan
kualitas dan kinerja perusahaan serta salah satu strategi dalam persaingan dunia bisnis dewasa ini.
Banyak cara ditempuh untuk mencapai keunggulan kompetitif, diantaranya dengan mengembangkan
tehnologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tak luput dari bagaimana menciptakan
suatu sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan
pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA
merupakan salah satu sistem informasi tertua dan telah banyak digunakan untuk mengolah dan
mengelola datadata akuntansi sehingga informasi akuntansi dapat tersaji dengan mudah, cepat
dan akurat.
Kata Kunci: Keunggulan Kompetitif, Kinerja Manajemen, Sistem Informasi Akuntans,
Tehnologi Informasi.
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1. Pendahuluan
Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini telah menciptakan keunggulan kompetitif
bagi dunia usaha. Dalam beberapa decade, terlihat empat macam teknologi yang perkembangannya
relative menonjol, diantaranya adalah teknologi informasi, teknologi manufaktur, teknologi transportasi
dan teknologi komunikasi. Dari keempat macam teknologi yang berkembang pesat tersebut, realita
menyebutkan bahwa Teknologi Informasi mempunyai dampak paling dominant terhadap lingkungan
bisnis.
Teknologi Informasi memberikan kemudahan pada kegiatan pad kegiatan bisnis dan lingkungan
yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Peran Teknologi Informasi sebagai alat bantu dalam
pengambilan keputusan bisnis pada berbagai fungsi dan level manajerial, menjadi suatu hal yang
sangat penting bagi pengelola bisnis khususnya pada peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan.
Kontribusi Teknologi informasi dalam menciptakan nilai tambah bagi peruasahaan merupakan
salah satu isu controversial dalam bidang Economics of Information Technology, bahkan secara
ekstrem dinyatakan bahwa Teknologi Informasi telah menjadi “keharusan strategi” atau komoditas
belaka, dan bukan sumber keunggulan bersaing.
Dalam kaitannya dalam kinerja keuangan perusahaan, Teknologi Informasi memberikan
kemudahan – kemudahan dalam mengolah, mengelola dan menyajikan informasi keuangan, dengan
dukungan suatu system informasi. Dalam artikel ini, dibahas tentang Sistem Informasi Akuntansi
(SIA) yang merupakan suatu system informasi tertua atau dapat dikatakan pula suatu aplikasi
system computer utama yang pertama untuk mengolah data akuntansi. Dari data – data akuntansi
yang terkumpul, akan diolah dan disajikan dalam suatu bentuk informasi keuangan yang digunakan
untuk suatu pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.
Dari uraian tersebut, dapat diambil suatu definisi, bahwa teknologi informasi merupakan
bagian dari suatu system informasi dan merupakan suatu bentuk teknologi yang diterapkan untuk
memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis (Lucas, 2000).
2. Pembahasan
2.1. Teknologi Informasi dan Kinerja Perusahaan
Perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya persaingan antar perusahaan. Hal ini
disebabkan lingkungan usaha menghadapi suatu ketidakpastian yang tinggi. Dalam menghadapi
lingkungan usaha seperti ini perusahaan diharuskan untuk senantiasa mencari cara dan metode
baru agar tetap bertahan dan selalu unggul dalam persaingan. TI akan membawa perusahaan pada
kondisi yang menguntungkan yaitu kemudahan memasuki pasar, diferensiasi produk, dan cost
efficiency (Kettinger et al, 1994). Dengan kemudahan tersebut maka perusahaan akan mampu
meningkatkan kinerjanya. Jadi pengunaan TI secara strategik akan mampu membawa perusahaan
meningkatkan profitabilitas yang merupakan salah satu indikator performance. Clemons et al.
(1993) menyatakan bahwa teknologi informasi mempunyai kemampuan untuk memperendah biaya
koordinasi antar perusahaan dengan agenagen di luar perusahaan tanpa mempertinggi resiko
transaksi yang bersangkutan.
Teknologi informasi dapat memperbaiki monitoring serta pengurangan spesifikasi hubungan
yang ada dalam koordinasi eksplisit, sehingga perusahaan akan melakukan investasi dalam teknologi
informasi untuk melakukan koordinasi antar perusahaan tanpa dikuatirkan oleh adanya resiko
transaksi yang tinggi.
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Informasi merupakan salah satu jenis utama sumber daya perusahaan yang tersedia bagi
manajer. Informasi dapat dikelola seperti halnya sumber daya yang lain dan merupakan sumber
daya konseptual yang digunakan untuk mengelola sumber daya fisik. Sistem konseptual terdiri dari
suatu pengolah informasi yang mengubah data menjadi informasi dan menggambarkan sumber
daya fisik. Sedangkan perusahaan adalah suatu system yang bersifat fisik , namun dikelola dengan
menggunakan suatu system konseptual. Output informasi dari computer, digunakan oleh para manajer,
nonmanajer serta staff atau orang – orang dan organisasi dalam lingkungan perusahaan.
Perusahaan dalam perkembangannya selalu berusaha untuk mempertahankan keungulan
kompetitif dalam berbisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan tersebut.
Sukses atau tidaknya perusahaan ini akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang
diambil oleh perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran yang
utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut.
Dalam literature keuangan,, teori keagenan (Agency Theory) memegang peranan penting
dalam menjelaskan hubungan antar principal dan agen dalam menjalankan fungsi fungsi dan
wewenang masingmasing. Konflik keagenan sering muncul dikarenakan adanya asymetri informasi
yang dikarenakan perbedaan kepentingan antara principal dan agen, yang akan membawa masalah
– masalah diantara berbagai pihak yang terlibat (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya
pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya,
maka manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal bagaimana
mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling, 1976; Shleifer & Vishny, 1997).
Dari adanya laporan dan pelaporan keuangan yang merupakan salah satu wujud
pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihakpihak
yang berkepentingan terhadap perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan merupakan
salah satu sumber informasi keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
membuat beberapa keputusan, seperti: penilaian kinerja manajemen, penentuan kompensasi
manajemen, pemberian dividen kepada pemegang saham, dan lain sebagainya.
Terdapat dua tujuan pelaporan keuangan menurut Statement of Financial Accounting
Concepts (SFAC) No. 1. Pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, investor
potensial, kreditor dan pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan
serupa lainnya. Kedua, memberikan informasi tentang prospek arus kas untuk membantu investor
dan kreditur dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan (FASB, 1978).
Menurut standar akuntansi keuangan di Indonesia (IAI, 2002) tujuan laporan keuangan
yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan
posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan ekonomi.
Dalam artikel ini, disinggung bahwa Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan salah satu
alat atau sarana yang digunakan sebagai pendukung dan pengolah informasi, khususnya informasi
akuntansi dan keuangan yang digunakan oleh pihak manajemen dalam pengambilan suatu keputusan
dan peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Wilkinson et al. (2001) Sistem
Informasi Akuntansi (SIA) adalah kesatuan struktur pada suatu entitas bisnis yang menggunakan
sumber daya fisik dan komponen lainnya untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi
dengan tujuan memuaskan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna.
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Dalam beberapa penelitian, diketahui bahwa framework baru untuk mengukur kinerja tidak
lagi menekankan kinerja dalam arti produktivatas, namun kinerja perusahaan yang sebenarnya
meliputi penjualan, asset, dan market value, sehingga dapat diperoleh suatu hasil hubungan yang
signifikan antara TI dan kinerja perusahaan.
Bila ditinjau dari berbagai literature professional, secara akademis untuk mengidentifikasi
dimensi nilai bisnis Teknologi Informasi, terbagi dalam tujuh nilai bisnis atau dimensi nilai bisnis
Teknologi Informasi seperti yang terlihat dibawah ini :
1. Supplier Relations
Supplier Relations yang harmonis dapat berakibat efisiensi dalam proses produksi. Teknologi
Informasi dapat digunakan untuk mengkoordinir hubungan penyalur atau untuk mengurangi
biaya – biaya penagihan informasi melalui EDI (Electronic Data Interchange), Pengendalian
Mutu (TQM / Total Quality Management) dan Teknik pengiriman JIT (Just In Time) yang
dapat mendorong terciptanya suatu keunggulan bersaing.
2. Productions and Operations
Teknologi Informasi dapat digunakan untuk memperbaiki teknik produksi melalui alat bantu
computer untuk design dan pabrikasi
3. Product and Service Enhancement
Teknologi Informasi dapat membantu dalam pengembangan produk dan jasa baru disamping
memperlancar proses R&D. Dari perspektif marketing, produk dan jasa dapat dibedakan
secara unik dalam berbagai macam cara, sehingga dapat digunkan untuk mengidentifikasi
dan melayani segmen pasar baru.
4. Sales and Marketing Support
Dukungan Teknologi Informasi untuk pemasaran dan penentuan harga, dapat membantu
meningkatkan pendapatan dari penjualan, seperti yang ditunjukan oleh perusahaan penerbangan
dalam system reservasi komputerisasi. Selain itu TI dapat digunakan untuk melacak
kecenderungan pasar dan respon pasar terhadap programprogram pemasaran. Kemunculan
ecommerce berbasis internet, menunjukan permulaan era baru bagi prakarsa pemasaran
yang dimungkinkan oleh TI, dengan bermunculannya programprogram pemasaran yang
dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan tertentu dan bukannya diberikan dalam
bentuk pemasaran massal.
5. Customer Relations
Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mempertahankan dan menjadikan hubungan dengan
pelanggan yang lebih harmonis. Harmonisnya hubungan pelanggan dapat meningkatkan
pengauasaan pasar yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
mempertahankan keunggulan bersaingnya. Sebagai contoh pada perusahaan Penerbangan
Amerika (SABRE), American Hospital Supply (ASAP) and Federal Express (COSMOS).
6. Process Planning and Support
Teknologi Informasi dapat digunakan untuk menyediakan kelengkapan informasi dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi
organisasi dan dengan meningkatkan stabilitas organisasi. TI dapat mengurangi biaya – biaya
koordinasi dengan pihak – pihak ekstern.
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7.

Hubungan antara proses dan dinamika bersaing
Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mengubah keunggulan bersaing dari suatu industri,
meningkatkan barrier to entry terhadap pesaing prospektif. Dinamika bersaing dapat
dipengaruhi oleh strategi pemasaran sukses, sedangkan daya saing dapat ditingkatkan dengan
memperbaiki pilihan produk dan biaya.

Dari tujuh dimensi tersebut, menunjukan bahwa teknologi informasi memberikan kontribusi
nilai yang positif terhadap proses bisnis dan dinamika bersaing. Sehingga perusahaan pada umumnya
diharapkanuntuk mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya baik berupa software, hardware
dan sumber daya manusia yang professional dibidang Teknologi Informasi yang mendukung serta
diimbangi dengan peningkatan ketrampilan para operator atau user dari teknologi informasi tersebut
sehingga manfaat yang potensial dari Teknik Informasi dapat meningkatkan nilai bisnis (kinerja)
perusahaan.
2.2. Akuntansi dan Teknologi Informasi
Istilah Sistem Informasi Akuntansi meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk
menyediakan informasi bagi para pemakai. Teknologi Informasi mencakup computer, tetapi juga
mencakup teknologi lain yang digunakan untuk memproses informasi.
Sedangkan fungsi system informasi bertanggunggungjawab untuk pengolahan data.
Pengolahan data merupakan aplikasi system informasi akuntansi yang paling mendasar dalam tiap
organisasi atau perusahaan dan telah mengalami evolusi dari struktur organisasi sederhana yang
meliputi beberapa orang saja sampai struktur yang kompleks meliputi banyak specialist yang bermutu.
Dalam terminology system informasi, terdapat pemakai akhir komputasi (End User
Computing / EUC) yang melakukan aktivitas pemrosesan informasi sendiri dengan perangkat
keras, perangkat lunak dan sumber daya professional yang berada dalam suatu organisasi /
perusahaan. EUC merupakan pemanfaatan computer oleh pemakai. Seperti yang terlihat pada
gambar dibawah ini :
Data

Pemakai
menyajikan data

PC

:

Laporan

2.3. Hakekat Pengembangan Sistem
Pengembangan system adalah proses memodifikasi atau mengubah sebagian atau seluruh
system informasi. Proses ini membutuhkan komitmen subtansial mengenai waktu dan sumber
daya serta merupakan aktivitas berkesinambuangan dalam banyak organisasi / perusahaan.
Pengembangan sistem dapat diartikan pula sebagai ; menyusun suatu sistem yang baru untuk
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menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan / memperbaiki sistem yang telah ada,
dikarenakan oleh :
1. Adanya permasalahan (problems) yang timbul dari sistem lama, dapat berupa :
·
Ketidakberesan (kecurangan, kesalahankesalahan, ketidakefisienan, tidak ditaatinya
kebijakan manajemen yang telah ditetapkan)
·
Pertimbangan Orang (kebutuhan informasi semakin luas, volume pengelolaan data
semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru)
2. Untuk meraih kesempatan (oportunities)
3. Adanya instruksi (directives)
Seperti yang terlihat pada skema pengembangan system berikut ini :
Sistem yang pernah ada

Permasalahan
kesempatan instruksi

Pengembangan sistem

Pemecahan masalah untuk meraih
kesempatan memenuhi instruksi

Sistem yang baru

Proyek pengembangan system, biasanya terdiri dari tiga fase umum :
1. Analis sistem meliputi formulasi dan evolusi solusi – solusi masalah system, dengan penekanan
pada tujuan keseluruhan system yang saling berhubungan dan terkadang muncul konflik satu
sama lainnya. Secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut : a) Untuk memperbaiki
kualitas informasi, b) Untuk memperbaiki pengendalian intern, dan d)Untuk meminimalkan
biaya yang berkaitan.
Banyak dari pekerjaan analis system mencakup pengumpulan dan pengorganisasian fakta
fakta. Analis arus informasi juga merupakan bagian penting dalam anlisis system. Diagram
arus data logis dan bagan arus analitis dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran
keseluruhan dari pemrosesan transaksi dalam perusahaan.
2. Perancangan sistem adalah proses menspesifikasikan rincian solusi yang dipilih oleh proses
analis system, termasuk evaluasi efektifitas dan efisiensi relative dalam perancangan system
dan lingkup kebutuhan keseluruhan system serta harus menghasilkan blue print / cetak biru
bagi kelengkapan sistem. Bagan IPO dan HIPO, bagan arus program, pencabangan dan
table keputusan, serta teknikteknik system lainnya banyak digunakan dalam pendokumentasian
rancangan system informasi.
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3.

Implementasi sistem merupakan proses penempatan rancangan prosedur – prosedur dan
metodemetode baru atau revisi ke dalam operasi, yang mencakup pelaksanaan rancangan.
Pelaksanaan rancangan secara rinci selamam tahap implementasi seringkali mencakup
pemrograman computer. Dokumentasi merupakan salah satu bagian penting dalam
implementasi system.
Sedangkan pendekatan system adalah prosedur – prosedur umum untuk
mengadministrasikan proyek system dengan tujuan untuk membantu pengembangan system yang
efektif. Pendekatan system dapat dipandangan sebagai proses yang mencakup enam langkah
yaitu a) Penentuan tujuan – tujuan perancangan system, b) Pembuatan alternative – alternative, c)
Analisis system, d) Perancangan system, e) Implementasi system, dan f) Evaluasi system.
Dalam pendekatan system, terdapat alur pengembangan system yang dapat dilihat pada
skema siklus hidup pengembangan system atau sering disebut dengan SDLC (System Development
Life Cycle) berikut ini :
Skema : Siklus hidup pengembangan sistem
Kebijakan & perencanaan sistem

Awal proyek sistem

Analisis sistem

Design sistem secara umum

Desain sistem terinci
Pengembangan Sistem

Seleksi Sistem

Implementasi Sistem

Perawatan Sistem

Manajemen Sistem

*) Catatan:
Yang melakukan proses system maintenance bukan analis sistem tetapi pihak manajemen,
dalam hal ini adalah manajemen informasi.
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2.4. Rekayasa Ulang Bisnis
Rekayasa ulang bisnis merupakan istilah yang diterapkan dalam pengembangan system,
dimana seluruh fungsi bisnis dirancang ulang dari dasar yang didorong oleh beberapa factor,
diantaranya Total Quality Performance (TQP) yang saat ini sering disebut dengan Total Quality
Management (TQM) atau Gugus Manajemen Mutu, yang mempunyai filosofi bahwa seseorang
harus melakukan sesuatu dengan benar pada kesempatan pertama dan mensyaratkan pada produksi
berkualitas tinggi, efisiensi operasional dan pengembangan operasi secara bersamaan. Dalam
lingkungan yang sangat kompetitif, diperekonomian global, TQM merupakan strategi untuk bertahan.
Faktor lain yang mendorong rekayasa ulang adalah perkembangan tren layanan informasi,
seperti perkembangan cepat dari pemakaian mainframe ke system terbuka serta peningkatan
perhatian manajemen mengenai hasil investasi teknologi informasi.
3. Simpulan
Dalam kaitannya dalam kinerja keuangan perusahaan, Teknologi Informasi (TI) memberikan
kemudahan – kemudahan dalam mengolah, mengelola dan menyajikan informasi keuangan, dengan
dukungan suatu system informasi, sehingga dapat tercapai competitive advantage bagi aorganisasi
atau perusahaan dan diharapkan selaras dengan strategi bisnis.
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang merupakan suatu system informasi tertua atau dapat
dikatakan pula suatu aplikasi system computer utama yang pertama untuk mengolah data akuntansi.
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki empat tugas dasar sebagai pengumpul data, manipulasi
data, penyimpanan data dan penyimpanan dokumen.
Penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan
tujuan, visi dan misi organisasi / perusahaan dengan menetapkan strategi bisnis dan strategi sistem
teknologi informasi yang acceptable dan adaptable.
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PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA
PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA REMBANG:
STUDI PEDAGANG NASI BUNGKUS
(The Profile of Pedagang Kaki Lima Within Fishermen
Society In Rembang: Study Of Packed Meal Sellers)
Sri Mulyani Wahono *)
Abstract
The contribution given by sectors of trade especially pedagang kaki lima (packed meal
sellers) in economic activity and citizens’ prosperous (especially citizens’ from weak economic
segment) in Rembang, ca be found within the coastal area society, that is fishermen society. The
fact shows that Local Government. With the considerations to nature condition and its potentials,
the maintenance of packed meal sellers’ activity, has to be the environmental concepts. Therefore,
the existence of packed meal sellers might be grown to be a productive and environmentally –
concepted sector.
Keywords: packed meal sellers, profile, informal, formal

Abstrak
Kontribusi yang diberikan sektor usaha pedagang kaki lima (pedagang nasi bungkus) dalam
aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (terutama golongan masryarakat ekonomi lemah)
kebetulan di kota Rembang ini terjadi pada masyarakat pesisir yaitu masyarakat nelayan cukup
besar. Kenyataan itulah yang membuat perkembangan sektor informal ini semakin cepat.
Perkembangan tersebut harus diperhatikan terutama oleh Pemerintah Daerah. Dengan
mempertimbangkan keadaan dan potensi yang ada tersebut, maka selayaknya pola penanganan
dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik
pedagang kaki lima khususnya pedagang nasi bungkus yang banyak dilakukan oleh masyarakat
nelayan yang berwawasan lingkungan, sehingga keberadaannya dapat ditumbuhkembangkan menjadi
sektor usaha yang produktif dan berwawasan lingkungan.
Kata kunci: Kaki lima, Profil, Informal, Formal

*) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang
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1. Pendahuluan
Dewasa ini tuntutan otonomi tidak terelakkan lagi dan untuk menjawab tantangan yang ada
telah lahir dua buah undangundang, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang pelaksanaan efektifnya selambatlambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkan pada
tanggal 7 Mei 1999, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan pada tanggal 19 Mei 1999
sampai dengan sekarang di era reformasi.
Tidak kalah pentingnya bagi pedagang kaki lima dalam era reformasi ini, adalah pedagang
yang terabaikan keberadaannya, serta termarjinalkan oleh pemerintah. Padahal pedagang kaki
lima adalah salah satu bentuk usaha dalam sektor informal. Jenis usaha tersebut cukup menarik
untuk dibahas, karena usaha tersebut mempunyai dua dampak yang berbeda yaitu dampak positif
dan dampak negatif. Usaha pedagang kaki lima sering dijadikan kambing hitam dari penyebab
kepadatan lalu lintas, kepadatan tempat maupun tidak bersihnya lingkungan (timmbulnya pencemaran
lingkungan) sehingga keadaan ini sangat mengganggu kebersihan atau keindahan pemandangan
jalan.
Di lain pihak usaha tersebut ternyata keberadaannya sesuai dengan masyarakat ekonomi
lemah. Usaha tersebut sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan
pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau safely belt bagi tenaga kerja yang
memasuki pasar kerja, selain itu juga menyediakan kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah.
Sehingga keberadan pedagang kaki lima mempunyai andil yang cukup berarti dalam memberikan
tambahan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota serta mempunyai kemampuan
yang cukup tangguh dalam memberikan peluang kerja bagi pengangguran di kota. Selain sektor
tersebut dipandang lebih mampu bertahan hidup survive atau tidak lebih mampu beradaptasi dengan
lingkungan.
2. Pembahasan
Dalam artikel ini, akan penulis jelaskan tentang pedagang kaki lima nasi bungkus untuk
menjawab permasalahan dan pembahasan lebih lanjut, diantaranya yaitu sebagai berikut.
(1) Sektor informal
Menurut Hidayat dalam Suhartini (2001) sektor informal adalah sebagai nerikut.
a. Sektor informal adalah sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi
pemerintah.
b. Sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak mempunyai akses) bantuan
meskipun pemerintah telah menjanjikan.
c. Sektor yang telah menerima bantuan tetapi bantuan itu belum sanggup membuat sektor
itu berdikari
Jadi kriteria yang dipakai dalam definisi ini bukan ditekankan pada ada tidaknya bantuan
melainkan lebih kepada aksebilitas dan kualitas bantuan. Di Indonesia sector informal menyerap
kurang lebih 70% tenaga kerja. Sektor mempunyai kapasitas produksi yang rendah, karena
pemupukan modal dan investasinya lemah. Dari sifatnya yang masih subsistem itulah, maka sektor
informal dapat diartikan sebagai unit usaha usaha berskala kecil yang menghasilkan dan
mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan
pendapatan bagi dirinya sendiri dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan pada berbagai kendala
seperti faktor modal, fisik, faktor pengetahuan dan faktor ketrampilan.
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Dengan demikian istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah
kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Karena mereka yang terlihat dalam sektor ini pada umumnya
miskin, berpendidikan rendah, tidak terampil dan kebanyakan para imigran. Jelaslah bahwa mereka
bukanlah kapasitas yang mencari investasi yang menguntungkan dan bukan pula pengusaha seperti
yang dikenal pada umumnya. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan
kerja dalam menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.
Menurut C. Supartono dan Edi Rusdiyanto, (2000) perdagangan sektor informal dapat
diartikan kelompok/ golongan yang usahanya berskala kecil, meliputi pedagang kaki lima, pemulung,
usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha
dalam perdagangan dan salah satu wujud informal. Pedagang kaki lima adalah orang dengan
modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barangbarang jasa untuk memenuhi
kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Usaha tersebut dilaksanakan pada tempat
tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.
(2) Ciriciri Sektor Informal
Menurut Suhartini (2001) ada tujuh ciri pokok yang dimiliki sektor informal yaitu sebagai
berikut.
a. Kegiatan umumnya sederhana
b. Skala usaha relatif kecil
c. Sektor informal umumnya tidak mempunyai ijin usaha seperti halnya dalam bentuk Firma
atau PT. (Perseroan Terbatas).
d. Membuka usaha atau bekerja di sektor informal relatif mudah dari pada di perusahaan
formal.
e. Rendahnya tingkat penghasilan
f. Keterkaitan sektor informal dengan usahausaha lain sangat kecil.
g. Lambat laun kehidupan mereka terdorong ke pinggiran kota
Sedangkan ciriciri pokok yang dikemukakan oleh Hidayat dalam Suhartini (2001) adalah
sebagai berikut.
a. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak
menggunakan fasilitas/ kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
b. Pada umumnya tidak memiliki ijin usaha
c. Pola kegiatan usaha tidak benar
d. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak
sampai ke sektor ini.
e. Satuan usaha yang mudah keluar masuk dari subsektor yang satu ke subsektor lain
f. Teknologi yang dipakai masih sangat sederhana
g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya juga kecil
h. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal
karena pendidikan diperolehnya melalui pengalaman sambil bekerja.
i.
Pada umumnya satuan usaha termasuk dalam one man enterprise (usaha mandiri)
tenaga kerja berasal dari keluarga.
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j.
k.

Sumber modal pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan
tidak resmi.
Hasil produksi atau jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/ desa yang
berpenghasilan menengah.

(3) Perbedaan Sektor Informal dan Formal
a. Sektor Formal
Jenis usaha di sektor formal, adalah jenis usaha yang resmi atau sesuai dengan ketentuan
ketentuan yang berlaku, terutama tentang cara pendirian suatu usaha. Karena sifatnya yang
resmi tersebut, maka cara memperoleh usahanya biasanya lebih mudah karena usaha di
sektor formal dikelola secara profesional dan skala usahanya menengah ke atas. Sifat usaha
sektor formal lebih tergantung pada perlindunganp emerintah dalam hal ini kebijakan ekonomi.
Hubungan karyawan dengan pemilik usaha bersifat resmi yaitu berdasarkan kontak kerja
dari perusahaan yang bersangkutan.
b. Sektor Informal
Sektor informal merupakan jenis usaha yang bersifat kekeluargaan dan jenis usahanya
berskala kecil. Sifat dari usaha sektor informal lebih mandiri jika dibandingkan dengan sektor
formal, sehingga tidak terpengaruh adanya serikat kerja dan biasanya cara merekrut kerja
disiplin yang masih berhubungan kerabat atau famili. Untuk lebih jelasnya, maka perbedaan
antara sektor formal dan informal dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1
Perbedaan Sektor Informal dan Formal
Keterangan

Sektor Formal

Sektor Informal

1. Modal

Relatif mudah diperoleh

Sukar diperoleh

2. Teknologi

Pada modal

Padat Karya

3. Organisasi

Birokrasi

Menyerupai orang keluarga

4. Kredit

Dari lembaga keuangan resmi Dari orang keluarga

5. Serikat Kerja

Sangat berperan

Tidak berperan

6. Bantuan Pemerintah

Penting untuk kelangsungan

Tidak ada

usaha.
7. Sifat

Sangat tergantung pada

Berdikari

perlindungan.
8. Persediaan Barang

Jumlah besar, kualitas baik

Jumlah kecil, kualitas
berubahubah

9. Hubungan kerja

Berdasarkan kontrak kerja

Berdasarkan saling percaya

majikan dengan pekerja

Sumber : Suhartini, tahun 2001
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Pedagang nasi bungkus selalu di identifikasikan dengan usaha skala kecil, dan diklasifikasikan
sebagai sektor informal. Lokasi usaha nasi bungkus di Rembang pada kenyataannya menyebar ke
padar penduduk yaitu di alunalun Rembang. Sebenarnya di alunalun Rembang tidak hanya berjualan
nasi bungkus, akan tetapi ada makanan lainnya dan barang. Namun demikian ratarata yang ada di
alunalun Kota Rembang berjualan makanan siap saji. Dan yang berjualan sebagian adalah
masyarakat Kota Rembang bertempat tinggal di daerah pesisisr/ masyarakat nelayan.
Dipandang dari sisi ekonomi, profil perdagangan kaki lima dalam hal ini nasi bungkus mengisi
struktur fungsi yang kosong dan diperlukan oleh masyarakat tingkat bawah, sebagai tempat mencari
barang dan jasa bagi konsumen, maupun sebagai tempat menawarkan barang dan jasa bagi
konsumen. Secara umum, cara berjualan seperti in masih ada kebutuhan. Fungsi untuk memenuhi
kebutuhan kelompok masyarakat tertentu inilah berjualan nasi bungkus yang tidak akan dapat
digantikan oleh supermarket, mall, departemen store, atau restoran dan tokotoko formal yang
sudah ada. Bagi kelompok tertentu berjualan nasi bungkus dapat dijadikan perbandingan untuk
makan ditempat lain. Karena di kaki lima kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka.
Penuh ada pendapat bahwa keberadaan pabrik dengan produksi massal dan pengemasan
barang dengan plastik dan lainlain akan menghilangkan pedagang kaki lima nasi bungkus. Namun
kenyataannya yang berubah hanya jenis barang dagangan. Pedagang nasi bungkus tidak semakin
hilang, melainkan semakin berkembang dari sisi jenis barang dagangan dan berfungsi sebagai
kepanjangan tangan, atau penjual perantara bagi produsen rumahan.
Dipandang dari sisi perkembangan fisik kota atau penataan kota, perdagangan kaki lima
yang berkembang tidak beraturan dan mengganggufungsi jalan raya, pemakaian lahan yang tidak
sah oleh sebagian besar pedagang, serta kurangnya mereka memperhatikan kebersihan tempat
usaha merupakan kesalahan situasi yang perlu dikoreksi. Namun apa dan dari tingkat mana koreksi
tersebut perlu dilakukan, serta tanggung jawab siapa, masih perlu dicari. Hal ini sangat penting
karena masalah PKL adalah masalah tradisional di kotakota tak terkecuali di Kota Rembang yang
dapat juga terjadi di daerah lain, selalu muncul dan selalu ditangani dengan caracara yang sama,
tetapi tidak pernah selesai. Yang diperlukan adalah memahami akar masalahnya, menemukan
kunci strateginya, dan tindakan penanganan tidak hanya untuk mengobati gejalanya.
Banyak sisi kehidupan dan faktor perkembangan kota yang terkait dan diperkirakan menjadi
titik strategis dalam upaya memahami masalah PKL. Faktor nyata yang terkait adalah : over
employment, over urbanisasi, kemiskinan, keterbatasan lahan, pemanfaatan fungsi ruang yang
berimpitan dan kemungkinan saling bertentangan, konflik sosial antar kelompok ekonomi, gangguan
terhadap ruang politik tertentu, dan overutilisasi prasarana umum. Dari sisi ekonomi, PKL nasi
bungkus menjadi penyelamat bagi masyarakat nelayan karena menampung pengangguran, memutar
modal dalam bentuk usaha meskipun dengan cara yang informal. Pedagangnya merupakan
wirausaha murni karena sifat informalnya menyebabkan tidak ada campur tangan pemerintah baik
dalam bentuk bantuan kredit, bantuan tempat, maupun penarikan pajak resmi.
Dalam keterbatasan kapasitas tampung kota, mahalnya harga sewa tanah, semakin tingginya
mobilitas penduduk, perkembangan modal transportasi secara kuantitas dan jenis, keberadaan
perdagangan nasi bungkus terutama yang permanen dan semi permanen dapat dianggap sebagai
kejahatan karena tidak mempunyai ijin usaha yang sah secara aturan, mencuri ruang publik,
memperburuk tingkat kemacetan jalan raya, mencemari lingkungan, dan merusak wajah kota.
Lebih lagi bila cara perdagangan yang disalahgunakan untuk perdagangan bawah tanah antara lain
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peredaran barang illegal seperti judi togel, uang palsu, pelacuran terselubung, narkoba, penyelundupan
senjata, dll. Kelompok PKL sering dijadikan lahan penarikan pajak gelap oleh kelompok preman,
dan kadang secara sengaja dipelihara keberadaannya oleh pihak tertentu untuk dijadikan obyek
“pendapatan”.
Satu hal yang menarik dari Kota Rembang adalah para PKL belum diwadahi secara resmi
seperti yang terjadi di Kota Semarang yang telah diwadahi resmi oleh kelurahan, dan jumlahnya
dipantau secara berkala. Dan ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah daerah. Agar peran
profil PKL nasi bungkus yang dikembangkan masyarakat nelayan Kota Rembang keberadaannya
tetap exis dan makin berkembang. Secara tidak langsung akan meningkatkan PAD dari sektor
retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat apabila dikelola secara benar dan tepat. Karena
para pembeli tentunya tidak hanya dari pejalan kaki akan tetapi dari pembeli yang mengendarai
sepeda motor dan bahkan mobil.

3. Simpulan
Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profil penjual nasi bungkus yang
dikembangkan oleh masyarakat nelayan, alangkah baiknya ditata dan didata oleh Pemerintah Daerah
dan dapat dijadikan asset daerah, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan PAD dan
mengurangi pengangguran. Dengan bertambahnya jumlah penduduk daerah pesisir atau kawasan
masyarakat nelayan, ini merupakan potensi yang harus dipertahankan dan dikembangkan.
Pemerintah Daerah tinggal memberikan evaluasievaluasi sebagai instansi yang mempunyai
wewenang serta kebijakan agar perkembangan pedagang kaki lima nantinya tidak membuat kotor
wajah kota Rembang. Selain itu di kawasan Alunalun kota Rembang perkembangan pedagang
kaki lima nasi bungkus dimungkinkan akan mendatangkan dampak positif apabila dihubungkan
dengan kawasan Taman Pantai Kartini karena jaraknya tidak terlalu jauh.
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PENINGKATKAN PROFESIONALISME KARYAWAN
DALAM MEMENUHI KEPUASAN ANGGOTA
STUDI KASUS PADA PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN

(The Improvement of Employees Professionalism in Fulfilling
Members Satisfaction
A Case Study at Primer Koperasi Kepolisian)
Mulyanto *)
Abstract
The business either in services, that is, loananddeposit and the store that have developed
unit today can not be considered as a simple business anymore. Since more businessmen have
conducted the business above, the competitions to win the consumers are getting more tightly.
Based on that matter, the management of the business must perfect a number of strategies constantly
to win the competitions. The proper marketing strategies are badly needed to win the competitions
to seize the market share. To determine the marketing strategy formulation, we can not put our
attention away from the consumers themselves as the third service users of the above necessity.
It is worth noted that without consumers, the operational of a cooperative may not work perfectly.
Entering the globalization era is characterized by the profesionalisme. It is urgently needed
in order that the qualified human resources available. The member of Primary Police Cooperative
(Primkopol) is one of determinant components in conducting the qualified working unit system.
However, only professional member of Primery Police Cooperative (Primkopol) in carrying out its
mission that will be able to produce qualified outcome.
Keywords : Quality, Professionalisme

Abstrak
Bisnis baik dibidang jasa diantaranya yaitu simpan pinjam dan pertokoan yang berkembang
seperti sekarang ini tidak lagi dapat dipandang sebagai bisnis sederhana. Karena dengan semakin
banyaknya jumlah pengusaha yang melakukan bisnis seperti diatas, banyak sekali persaingan untuk
merebutkan konsumen semakin ketat. Untuk itu pihak pengelola bisnis tersebut, harus terus menerus
menyempurnakan berbagai strategi yang dapat dilakukan dalam upaya untuk dapat memenangkan
persaingan tersebut.
*) Dosen STIE AUB Surakarta
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Strategi pemasaran yang tepat sangat diperlukan dalam upayanya untuk dapat memenangkan
persaingan merebut pangsa pasar. Untuk menentukan perumusan strategi pemasaran tersebut
perhatikan kita tidak dapat dilepaskan dari konsumen itu sendiri sebagai pengguna jasa ketiga
kebutuhan diatas. Hal ini perlu diperhatikan, tanpa adanya konsumen, operasional suatu koperasi
tidak berjalan dengan sempurna.
Memasuki era globalisasi salah satu cirinya adalah profesional,mutlak diperlukan guna
tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Anggota Primkopol merupakan salah satu
komponen determinan dalam rangka menyelenggarakan sistem unit kerja yang berkualitas. Tetapi
hanya anggota Primkopol yang profesional dalam mengemban misinya yang akan mampu
menghasilkan keluaran yang berkualitas.
Kata kunci : Kualitas, profesionalisme.

1. PENDAHULUAN
Dalam usaha memuaskan kebutuhan para anggotanya, pihak pengelola Primer Koperasi
Kepolisian (PRIMKOPOL) mengadapi kendala yaitu tempat tidak strategis, atau lokasi masih
dalam asrama, tidak semua kebutuhan anggota terpenuhi sehingga mencari toko lain, dan harga
tidak sama dengan pasar sedangkan kendala yang dihadapi jam adalah kebutuhan anggota tidak
terpenuhi semua sebab terbatasnya modal yang dikelola Primkopol sebuah Kepolisian. Maka dari
itu bagaimana para pengurus ini dapat menerapkan dan memahami manjemen yang ada dan
merombaknya pola perilaku seperti ini tentunya kurabf profesional. Sehingga dapat menentukan
keberhasilan program kualitas pelayanan yang dijalankan, sebab tolok ukur keberhasilan program
pelayanan tidak saja dari banyaknya jumlah barang dijual tetapi dari bagaimana pengelola memahami
perilaku anggotanya sendiri secara profesional.
Permasalahan yang dihadapi pihak pengelola biasanya yaitu dalam kualitas pelayanan.
Apabila hal tersebut dibiarkan akan berpengaruh negatif terhadap pemasaran produk yang berupa
simpan pinjam dan kebutuhan seharihari. Bagaimana pengelola ini meningkatkan profesionalisme
agar kualitas pelayanan dapat tingkatkan agar tidak terjadi penurunan jumlah barang yang di jual
dan para anggota di wajibkan untuk ikut ambil bagian dalam memajukan Primkopol. Selain itu
pengelola harus dapat mengakomodir harapanharapan para anggota Primkopol itu sendiri, bahkan
masyarakat yang ingin menggunakannya jasa untuk kebutuhan seharihari tersebut. Begitu juga
para anggota dapat memberikan informasi yang positif bagi perkembangan koperasi kepada
pengelola manajemen.
2. PEMBAHASAN
2.1 Profesionalisme Karyawan
Profesionalisme adalah bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan dan bersifat
intelektual. Di samping itu profesi berlandaskan pada bangunan ilmu pengetahuan yang dapat
ditransfer kepada orang lain melalui pendidikan, memiliki prosedur dan teknik yang dapat diajarkan
(Sardiman, 1996:130). Di dalam praktek profesi itu berlandaskan pada altrisme (mengabdi kepada
kemanusiaan), memiliki kode etik serta organisasi yang menjaga agar kode etik tersebut dapat
diterapkan secara taat atas. Dengan demikian pegawai bank yang tugasnya melayani para nasabah
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sesuai dengan profesinya sebagai salah satu lembaga pelayanan jasa perbankan profesional,
mengembangkan sekurangkurangnya tiga prinsip, yaitu prinsip keahlian, prinsip tanggungjawab
dan prinsip kesejawatan.
Untuk memasuki era globalisasi salah satu cirinya adalah profesional, mutlak diperlukan
guna tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Anggota Primkopol merupakan salah
satu komponen determinan dalam rangka menyelenggarakan sistem unit kerja yang berkualitas.
Profesional anggota Primkopol adalah salah satunya ditenggarai oleh kinerja suatu organisasi ataupun
perusahaan. Kinerja yang bagus akan mempu mendukung peningkatan kualitas dan pelayanan
pada suatu organisasi atau perusahaan.
2.2 Pengertian Jasa
Menurut Kotler dalam Asiyah (2002:8) mendefinisikan data, yaitu produk yang tidak dapat
dilihat oleh mata. Tetapi suatu produk yang berupa layanan, gagasan. Selain itu jasa dapat diartikan
suatu kegiatan atua manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya
tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin juga
tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.
Dalam sistem kualitas modern, perusahaan harus berorientasi kepada kepuasan pelanggan
sehingga baik buruknya perusahaan bergantung kepada pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.
Pada manajemen perusahaan menurut Bean dalam Enny Risyanti (2001:8) memberikan beberapa
definisi tentang pelanggan, yaitu semua orang yang menuntut kita untuk memenuhi suatu standar
kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh performansi kita. Sedangkan menurut
Vincent dalam Enny Risyanti (2001:9) pelanggan dapat didefinisikan sebagai berikut.
Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung padanya.
1) Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya.
2) Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan.
3) Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan.
2.3 Pengertian Kualitas
Dalam prespektif Total Quality Management (TQM), kualitas dipandang secara lebih luas,
dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan melainkan juga meliputi proses, lingkungan
dan manusia. Hal ini terjadi disebabkan karena jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan Goetsh
dan Davis dalam Enny Risyanti (2001:11) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan. Adapun materi penilaian yang ada pada industri jasa simpan pinjam adalah baik tidaknya
produk yang ada di usaha simpan pinjam yang berwujud maupun tidak berwujud. Untuk lebih
jelasnya, akan dijabarkan satu persatu dari komponenkomponen yang merupakan produk nyata
maupun produk tidak nyata, sebagai berikut :
1) Produk berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh/diraba, diukur dan dihitung,
produk tersebut biasa dengan tangible product, misalnya saja :
a) Lokasi
Lokasi yang dibutuhkan oleh suatu usaha simpan pinjam, adalah suatu lokasi yang strategis
dan memiliki nilainilai ekonomi yang tinggi, yang dimaksud adalah lokasi koperasi tersebut
dalam hubungannya dengan pasarnya, pusat keramaian, lingkungan perumahan dan dekat
64

Fokus Ekonomi
Vol. 2 No. 1 Juni 2007 : 62  68

b)

c)

dengan kantor itu sendiri. Dari kesemuanya itu jelas menunjukkan adanya kemudahan
kemudahan yang diberikan kepada para pelanggan atau anggota pada Primkopol.
Fasilitas
Yang dimaksud dengan fasilitas adalah penyediaan perlengkapanperlengkapan fisik untuk
memberikan kemudahankemudahan para pelanggan dalam melaksanakan aktivitas
aktivitasnya atau kegiatankegiatannya, sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi
selama ikut menjadi anggota pada Primkopol atau sebagai pembeli biasa tidak menjadi
anggota.
Produk yang tidak berwujud (intangible Product)
Adalah semua produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu pengalaman
dan juga sangat berpengaruh terhadap nilai atau mutu daripada tangible product,
misalnya suasana lingkungan, ketenangan, ketentraman, kehangatan, keramahtamahan,
jaminan kesehatan, kebersihan rasa aman, jasa pelayanan, keindahan, dan lainlain.

J. Supranto (1997:228) menjelaskan tentang pengertian kualitas adalah sebuah kata bagi
penyedia jasa merupakan suatu yang harus dikerakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat
dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka
meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun sebagai strategi
untuk terus tumbuh. Sedangkan pengertian kualitas menurut Armand V. Feigenbaum dalam Enny
Risyanti (2001:14) adalah panduan secara keseluruhan antara karakteristik produk dan jasa dari
pemasaran, keteknikan pabrik dan pemeliharaan sesuai dengan harapan dari para konsumen
terhadap produk atau jasa. Dengan demikian kualitas mengacu pada :
1) Sejumlah keistimewaan atau keunggulan produk yang memenuhi keinginan konsumen sehingga
dapat memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu.
2) Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan.
2.4 Pengertian Pelayanan
Definisi pelayanan menurut Robert G Mudrick dalam Enny Risyanti (2001:14) adalah suatu
aktivitas ekonomi yang memproduksi/menghasilkan waktu, tempat bentuk dan kebutuhan atau
keperluan psikologis. Sedangkan pelayanan dalam bisnis dianggap oleh sementara pengusaha atau
petugas adalah sebagai berikut :
1) Sebagai suatu kewajiban yang sudah selayaknya diberikan dalam suatu aksi pelaksanaan
businessnya (transaksi)
2) Tidak perlu secara berlebihlebihan, karena konsumen membutuhkan perniagaan dengan barang
dagangannya atau jasanya untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya, namun pengusaha
harus memberi kepuasan bagi pembeli karena adanya persaingan barang sejenis dengan
pelayanan yang lebih memuaskan. Bahkan konsumenpun mempunyai pandangan secara umum
mengenai pelayanan sebagai berikut.
a) Otomatis merupakan satu bagian dari pada pelaksanaan penjualan yang tidak dirasakan
sebagai sesuatu yang khusus.
b) Barulah diartikan pelayanan bilamana disajikan secara lain dari kebiasaan pelayanan
biasa akan lebih terasa memuaskan dan menyenangkan.
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Jadi suatu pelayanan yang umum dan rutin adalah bentuk penampilan yang dilakukan oleh
semua kegiatan usaha kepada para konsumen, yang oleh umum hal ini belum diartikan service
yang lengkap. Tetapi bilamana disajikan dengan pelayananpelayanan khusus selain rutin dan tidak
biasa disajikan oleh usaha lainnya barulah diartikan sebagai pelayanan yang memuaskan. Dalam
buku service marketing, Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam Enny Risyanti (2001:15)
memberikan batasan tentang pelayanan yaitu pelayanan adalah aktifitas ekonomi yang hasilnya
tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasa dikonsumsi pada saat yang
sama dengan waktu memproduksi sambil memberikan nilai tambah seperti kenyamanan, hiburan
atau kesehatan. Sedangkan pengertian pelayanan menurut Oka A. Yoeti (1999:1) adalah suatu
produk yang tidak nyata dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa penerima jasa melalui
suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
2.5 Pengertian Pelayanan Anggota dan Keluhan Pelanggan
Pelayanan pelanggan atau (customer service) adalah perlakuan dan kebijaksanaan dari
bisnis yang ditujukan kepada tamutamu langganan. Khususnya dalam pelayanan maksudnya tidak
lain daripada memberikan kepuasan kepada tamu langganan, dengan tujuan agar langganan merasa
mendapatkan perhatian khusus, sehingga mereka diharapkan menjadi sebagai berikut.
1) Anggota akan berkunjung lebih sering, berarti akan menjadi anggota yang baik.
2) Anggota akan loyal dan akan belanja lebih banyak.
Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer service) perlu memberikan
kesempatan seluasluasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat dan
keluhan mereka. Adapun pengertian mereka menurut Kodhyat dan Ramaini dalam Enny Risyanti
(2001:18) komplain atau keluhan adalah pengaduan dari tamu karena kurangnya pelayanan yang
semestinya. Media yang biasa digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan ditempattempat
strategis (yang mudah diisi langsung ataupun yang biasa dikirimkan via pos kepada perusahaan),
menyediakan saluran telepon khusus (costomer hot line), dan lainlain. Informasi yang diperoleh
melalui keluhan dan saran memberikan ideide baru dan masukan yang berharga bagi perusahaan,
sehingga memungkinkannya untuk memberikan respon secara cepat dan tanggap terhadap setiap
masalah yang timbul. Meskipun demikian karena keluhan dan saran cenderung bersifat pasif,
maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan.
Tidak semua pelanggan yang tidak puas lantas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja, mereka
langsung beralih ke perusahaan pesaing dan tidak akan membeli jasa perusahaan.untuk mendapatkan
saran (terutama saran yang berkualitas/bagus) dari pelanggan juga sulit diwujudkan dengan cara
menampung masalah keluhan. Terlebih lagi bila perusahaan tidak memberikan timbal balik yang
memadai kepada mereka yang telah bersusah payah berfikir kepada perusahaan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggan yang tidak puas
melakukan komplain/keluhan atau tidak. Halhal berikut ini perlu menjadikan perhatian.
1) Derajad kepentingan konsumsi yang dilakukan
2) Tingkat ketidakpuasan konsumen
3) Manfaat yang diperoleh
4) Pengetahuan dan pengalaman
5) Sikap pelanggan terhadap keluhan
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6)
7)

Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi
Peluang keberhasilan dalam melakukan komplain
Komplain / keluhan yang disampaikan berkenan dengan adanya ketidakpuasan dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu (1) voice response, (2) private response, dan (3) third
party response.
1) Voice response
Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung dan/atau meminta ganti
rugi kepada perusahaan yang bersangkutan. Bila pelanggan melakukan hal ini, maka
perusahaan masih mungkin memperoleh beberapa manfaat, yang pertama, pelanggan
memberikan kesempatan sekali lagi kepada perusahaan untuk memuaskan mereka. Kedua,
risiko publisitas buruk dapat ditekan, baik publisitas dalam bentuk rekomendasi dari mulut ke
mulut, maupun melalui koran / media massa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketiga,
memberi masukan mengenai kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki perusahaan. Melalui
perbaikan jasa, perusahaan dapat memelihara hubungan baik dan loyalitas pelanggannya.
2) Private response
Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu kolega, teman atau
keluarganya mengenai pengalamannya dengan jasa atau perusahaan yang bersangkutan.
Umumnya tindakan ini sering dilakukan dan dampaknya sangat besar bagi citra perusahaan.
3) Third party response
Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat
media massa atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum dan
sebagainya. Tindakan seperti ini sangat ditakuti oleh sebagian besar perusahaan yang tidak
memberikan pelayanan baik kepada pelanggan atau perusahaan yang tidak memiliki prosedur
penanganan keluhan yang baik. Kadang kala pelanggan lebih memilih menyebarluaskan
keluhannya kepada masyarakat luas, karena secara psikologis lebih memuaskan. Lagipula
mereka yakin akan mendapat tanggapan yang lebih cepat dari perusahaan yang bersangkutan.
2.6 Pengertian Kualitas Layanan
Menurut Sofjan Asauri dalam Nur Asiyah (2002:17) kualitas layanan merupakan hal yang
perlu mendapatkan perhatian utama dari perusahaan atau produsen, mengingat kualitas suatu produk
berkaitan erat dengan kepuasan konsumen, yang merupakan tujuan dari kegiatan pemasaran yang
dilakukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan atau produsen harus memilih tingkat kualitas yang
akan membantu atau menunjang usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas posisi
produk atau layanan itu dalam pasar sasarannya. Kualitas merupakan satu dari alat utama untuk
mencapai posisi produk. Kualitas menyatakan kemampuan dari suatu merek atau produk tertentu
dalam melaksanakan fungsinya yang diharapkan. Kualitas layanan menunjukkan ukuran tanah
lamanya suatu produk dapat disenangi produsen atau diminati karena ada faktor layanan tersebut.
Dari segi pemasaran, kualitas diukur dalam ukuran persepsi tentang mutu atau kualitas layanan
tersebut. Kebanyakan layanan disediakan mulai dari tingkat kualitas rendah, kualitas ratarata atau
sedang, kualitas baik atau tinggi, dan kualitas sangat baik.
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2.7 FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan
Menurut Assauri (1978) faktorfaktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah sebagai
berikut.
1) Sumber daya manusia yang dimiliki
2) Pengalaman dan motivasi
3) Perubahan permintaan konsumen
4) Lingkungan internal maupun eksternal
5) Peranan pimpinan.
Faktorfaktor yang mempengaruhi kualitas layanan adalah sebagai berikut :
1) Agar barang yang dijual dapat mencapai target yang telah ditetapkan
2) Meningkatkan kepercayaan konsumen, pembeli atau anggota koperasi
3) Mengusahakan agar tidak banyak yang komplain terhadap layanan yang diterapkan
4) Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin.
3. Simpulan
Berdasarkan uraian penulis simpulkan bahwa Primkopol ini sebagai koperasi yang melayani
kebutuhan anggotanya yaitu Polisi harus selalu memperhatikan dan selalu memperbaiki kualitas
pelayanan baik dalam bentuk produk nyata maupun tidak nyata, karena karena dengan cara tersebut
pelanggan khususnya anggota dapat menjadi loyal dan akan kembali lagi untuk berbelanja. Dan
perlu diingat bahwa tidak hanya karyawan yang secara langsung berhubungan anggota Primkopol,
sesama karyawanpun harus memberikan pelayanan yang sama. Kualitas pelayanan dalam suatu
bisnis harus dikelola secara profesionalisme agar tidak mengalami penurunan yang signifikan terhadap
permintaan barang ataupun jasa yang ditawarkan maupun kepercayaan konsumen sehingga
konsumen akan selalu loyal. Profesionalisme dapat berupa bagaimana mengelola pola permintaan,
waktu pelayanan, tingkat layanan, akurasi sistem yang diterapkan oleh Primkopol, motivasi,
kecepatan, pendanaan, dan kenyamanan pelayanan itu sendiri.
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ANALISA PERILAKU KONSUMEN TERHADAP
MERK DAN HARGA MAKANAN RINGAN (SNACK)
Analysis Brand and Price of Snacks Consumen's Attitude
Susanti Wahyuningsih *)
Abstract
This research about brand and price of snacks consumen’s attitude at student at SMK
Pelita Nusantara 1 Semarang. Research problem will be discussed are (1) How for worker brand
to the consumen’s attitude, (2) How for worker price to the consumen’s attitude, and (3) 3. How
for worker brand and price to consumen’s attitude.
The research used dobled regression analisis and determination koefisien, and then (1)
Variable brand as independent variable and consumen’s attitude as variable dependent, (2) Variable
price as independent variable, consumen’s attitude as variable dependent, and (3) Variable brand
and price as independent variable and consumen’s attitude as variable dependent. Total sample is
taken 80 responden used random sampling by questioner.
Keywords: Brand, Price, Consumen’s Attitude
Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perilaku konsumen terhadap merk dan harga
makanan kecil (snak) pada SMK pelita Nusantara 1 Semarang. Masalah yang diangkat pada
penelitan ini adalah (1) Seberapa besar pengaruh merk terhadap perilaku konsumen, (2) Sebearapa
besar pengaruh haraga terhadap perilaku konsumen, dan (3) Seberapa besar pengaruh merk dan
dan harga terhadap perilaku konsumen.
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan koefisien diterminasi dan
pengujian hipotesisi, dimana (1) Variabel merk sebagai variable indipenden dan variable perilaku
konsumen sebagai variable dependen, (2) Variabel harga sebagai variable indipenden dan perilaku
konsumen sebagai variebel dependen , dan (3) Variabel merk dan harga sebagai variable indipenden
dan perilaku konsumen sebagai variable dependen. Responden yang diambil berjumlah 80 yang
diambil secara acak menggunakan koesioner.
Kata kunci: Merk, Harga, Perilaku Konsumen
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1. Pendahuluan
Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan
adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan ( Levitt,
1987). Dengan demikian perusahaan harus berupaya menghasil barang dan jasa yang diinginkan
konsumen dengan harga yang pantas (reasonable) dan menciptakan brand image di tengah situasi
perdagangan yang sangat ketat dan daya beli konsumen yang terbatas karena dampak dari kondisi
perekonomian negara yang belum stabil.
Dengan demikian perusahaan harus benar–benar memahami pelilaku konsumen yang
berkaitan dengan memberikan kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya ( kotler, et al.
1996). Perilaku konsumen itu sendiri merupakan tindakan–tindakan individu yang secara langsung
terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan produk dan jasa, termasuk proses
pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakantindakan tersebut .
Perilaku konsumen dalam keputusan untuk membeli suatu merk selalu melihat merk dan
harga, pendapat ini diperkuat dengan perilaku konsumen siswa jurusan penjualan DI SMK PELITA
NUSANTARA dalam melakukan pembelian makanan ringan (snack). Konsumen beranggapan
jika suatu produk sudah terkenal maka harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan produk
lain sejenis yang belum terkenal. Dengan demikian merk dan harga yang relatif lebih mahal ini, ada
pula konsumen yang akan mencari barang atau produk substitusi yang lebih murah. Tetapi
kenyataannya ada pula konsumen yang apabila sudah mencapai suatu produk dan merk tertentu
walaupun dengan harga yang relative lebih mahal akan tetap loyal mamakai produk dengan merk
yang sama dan tidak ingin mencari produk substitusinya.
Berdasarkan halhal tersebut diatas peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan perilaku
konsumen terhadap merk dan harga dalam melakukan pembelian.
1.1. Perumusan Masalah
Permasalah yang akan diteliti dapat diidentifikasi dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
“Bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produk makanan ringan (snack) dilihat dari merk
dan harga?.”
1.2. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain:
1. Memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu manajemen pemasaran
khususnya mengenai masalah perilaku konsumen terhadap merk dan harga makanan ringan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan keputusan pembelian produk
produk makanan khususnya produk makanan ringan (snack).
3. Memberikan rangsangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam tentang
permasalahan ini.
2. Telaah Pustaka
2.1. Perilaku Konsumen
Menurut Basu swasta (1997:10) perilaku konsumen sebagai kegiatan– kegiatan individu
yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barangbarang dan jasa,
termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan–
kegiatan tersebut. Ada dua elemen penting dari perilaku konsumen tersebut yaitu:
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1.

Proses pengambilan keputusan.
(Khotler)
Kebutuhan
yg
dirasakan

Kegiatan
sebelum
membeli

Keputus
an untuk
membeli

Perilaku
waktu
memakai

Perasaan
setelah
membeli

( Engel, khotler, Blackwell)
Menganalisa
keinginan dan
kebutuhan

Penyelidi
kan
sumber
sumber
eksternal

Penilaian
alternatif

Proses
pembeli
an
nyata

Penilaian
setelah
pembelian

2.

Kegiatan fisik yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan
mempergunakan barang barang dan jasa–jasa ekonomis.
Menurut Engel et all (1994:3) perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang langsung
terlibat mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa, termasuk keputusan
mendahului dan menyusuli tindakan. Memahami konsumen yang ada maupun konsumen potensial
merupakan langkah penting dalam menganalisa peluang pasar untuk barang dan jasa, karena pilihan
produk oleh konsumen berubah secara terus–menerus.
Sedangkan menurut Basu swasta dan T Hani Handoko (2000, 59) ada dua faktor yang
mempengaruhi perilaku konsumen:
1. Faktor lingkungan eksternal
a. Kebudaan dan kebudayaan khusus
Kebudayaan: keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam
rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia yang belajar. Sedangkan
kebudayaan khusus: Perbedaan kebudayaan berdasarkan golongan yang biasanya dimiliki
masing masing daerah secara berbeda.
b. Kelas sosial
Dalam hal ini kelas sosila tertentu berdasarkan: kekayaan, kekuasaaan, kehormatan dan
ilmu pengetahuan.
c. Kelompok sosial dan kelompok referensi kecil
Kelompok sosial terdiri dari kelompok yang berhubungan langsung dan kelompok primer
dan kelompok sekunder, sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang
menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk memenuhi
kepribadian dan perilakunya.
d. Keluarga
Macam bentuk keluarga: keluarga inti yaitu lingkungan keluarga yang meliputi ayah,
ibu, anak yang hidup bersama dan keluarga besar meliputi keluarga inti ditambah saudara
satu nenek.
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2.

Faktor lingkungan intern
a. Motivasi
Meliputi motivasi pembelien primer: Perilaku pembelian terhadap kategori–kategori umum
pada suatu produk dan motivasi selekter: motif yang mempengaruhi perilaku membeli
secara selektif (ukur, harga, kualitas, merk dsb).
b. Pengamatan yang melalui panca indra terhadap suatu produk
c. Belajar dari pengalaman sendiri atau orang lain.
d. Kpribadian dan konsep diri yang dimiliki tiap individu yang pastinya berbeda–beda.

2.2. Merek
Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambing, warna, gerak, atau kombinasi atribut
atribut produk lainnya yang dapat memberikan identitas dan deferensiasi terhadap produk pesaing.
Pada dasarnya merek juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan ciriciri,
manfaat dan jasa tertentu kepada para pembeli. Tujuan merek menurut Fandy tjiptono (1997 :104)
adalah
1. Sebagai identitas, yang bermanfaat sebagai deferensiasi suatu produk dengan produk
pesaing dan memudahkan konsumen untuk mengenali produk saat berbelanja dan
melakukan pembelian ulang.
2. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik
3. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas serta prestise
tertentu kepada konsumen.
4. Untuk mengendalikan pasar.
Agar merek dapat mencerminkan maknamakna yang ingin disampaikan maka ada beberapa syarat
yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Merek harus khas atau unik
2. Merek harus menggambarkan suatu manfaat produk dan pemakaiannya
3. Merek harus menggambarkan kualitas produk
4. Merek mudah diucapkan, dikenali dan diingat
5. Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di Negara dan dalam bahasa lain
6. Merek harus dapat menyesuaikan diri (adaptable) dengan produk–produk baru dan
mungkin ditambahkan kedalam lini produk.
2.3

Harga
Agar dapat sukses memamerkan suatu barang, setiap perusahaan harus menetapkan harga
yang tepat. Harga suatu produk berguna membantu konsumen menentukan keputusan pembelian.
Dengan adanya harga konsumen dapat membandingkan produk yang satu dengan yang lainnya.
Menurut William J staton (1999:174), harga adalah sejumlah uang (kemungkinan ditambah
beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi suatu produk dan
pelayanan yang menyertai. Secara histories harga ditentukan antara penjual dengan pembeli melalui
tawar menawar.
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Harga mempunyai dua peran penting dalam proses pengambilan keputusan bagi para pembeli
( Fansy tjiptono, 1997:152):
1. Peranan alokasi dari harga: fungsi harga membantu pembeli untuk memutuskan cara
memperoleh utility tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli.
2. Perannan informasi dari harga, fungsi harga dalam “mendidik” konsumen mengenai factor
faktor produksi seperti kualitas. Dengan demikian akan membantu konsumen untuk menilai
secara obyektif tentang factor produksi karena persepsi yang berlaku di masyarakat adalah
harga yang mahal berarti kualitas bagus.
Pada dasarnya ada empat tujuan penetapan harga, adalah:
1. Berorientasi terhadap laba/maksimal laba
2. Berorientasi pada volume/volume pricing objecktif: harga ditetapkan sedemilian rupa agar
dapat mencapai target.
3. Berorientasi kepada citra/image: perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk
citra prestisius, sedangkan perusahaan menetapkan harga rendah untuk membentuk citra
nilai tertentu (image of value ).
4. Stabilitas harga: dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan
yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin perusahaan.
5. Tujuan–tujuan lain: mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan,
mendukung penjualan ulang dll.
Pada hakekatnya ada dua strategi dalam menentukan harga:
1. Skimminh pricing
Menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru biasanya diikuti promosi yang gencar,
bertujuan melayani pelanggan yang tidak sensitive, menutup biaya promosi, membatasi
permintaan hingga tidak melampaui kapasitas produksi, berjagajaga terhadap kekeliruan
menetapkan harga. Situasi yang sesuai antara lain produk baru yang mempunyai karakteristik
yang khas, sifat permintaan tidak menentu, perusahaan sudah mengeluarkan dana banyak
untuk riset dan pemasaran.
2. Penetracing pricing
Srategi harga dengan menetapkan harga yang rendah pada awalnya dengan tujuan agar
dapat meraih pangsa pasar yang besar dan menghalangi masuknya pesaing. Situasi yang
sesuai antara lain produk yang dihasilkan memiliki daya tarik tertentu bagi pasar, banyak
segmentasi pasar yang sensitif.
Kerangka Pemikiran Teoritis
MEREK

H1
H3
HARGA

PERILAKU KONSUMEN

H2
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Hipotesa
H1 = Pengaruh merek terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian makanan
ringan.
H2 = Pengaruh harga terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian makanan
ringan.
H3 = Pengaruh merek dan harga terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian
terhadap makanan ringan.
3. Metode Penelitian
3.1. Jenis dan Suber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari:
1. Data primer
Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber yang diambil dan dicari. Dalam hal ini
data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner, yaitu
siswa jurusan penjualan SMK Pelita Nusantara 1.
2. Data sekunder
Yaitu data yang sudah tersedia sebelumnya, sehingga penulis tidak perlu mengusahakan sendiri
pengumpulannya. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literature yang ada hubungannya
dengan penelitian ini.
3.2. Populasi penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa jurusan penjualan SMK Pelita Nusantara 1 Semarang.
Berdasarkan data yang diperoleh jumlah siswa 100 orang. Dengan demikian ukuran populasi
dalam penelitian menurut table Krecjie dengan tingkat kesalahan 5 % adalah 80 orang.
3.3. Instrumen Pengukuran
3.3.1. Analisa Regresi Berganda
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas yaitu merk (X1), harga (X2)
terhadap variabel terikat yaitu perilaku konsumen (Y). Bentuk umum persamaan regresi linier
berganda adalah sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2 X2
Keterangan:
Y
= perilaku konsumen
a
= konstanta
b1 b2 = koefisien dari variable bebas (X)
X1
= merk
X2
= harga
3.3.2. Kooefisien Diterminasi (R²)
Koefisien Diterminasi digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variable terikat
(Y) yang disebabkan oleh variabel bebasnya (X). Pada intinya untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variable dependen. Adapun perhitungannya
adalah sebagai berikut:
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R² = r ² x 100 %
Keterangan:
R² = koefisien determinasi
r ² = koefisien korelasi
3.4. Uji Hipotesa
3.4.1. Analisa t–test
Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variable bebas terhadap variable terikat
secara parsial dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Uji ini digunakan juga untuk
membandingkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
3.4.2. Analisa ftest
Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
secara simultan.
4. Hasil Penelitian
4.1. Validitas
Hasil perhitungan pengujian validitas dengan korelasi product moment pada taraf signifikan
5%, menunjukkan semua nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel yang disyaratkan sebesar
0,220. Diperoleh korelasi positif dan lebih besar dari nilai r table pada df = nk ; a = 5%, hal ini
berarti instrument yang digunakan adalah valid.
4.2. Realibilitas
Hasil pengujian realibilitas dengan Rank Spearman pada variabel merk diperoleh hasil hitung
sebesar antara 0.344 sampai dengan 0.723, variabel harga sebesar 0.403 sampai dengan 0.789
dan variabel perilaku konsumen sebesar 0.621 sampai dengan 0.840. Hal ini menunjukkan semua
hasil perhitungan menunjukkan varibelvariabel tersebut memiliki validitas yang tinggi dari r tabel
yang disyaratkan sebesar 0.22
Hasil pengujian realibilitas instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disajikan
dalam table dibawah ini.
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Tabel:
Uji Validitas dan Realibilitas
Variabel
Merk

Harga

Perilaku Konsumen

Indicator
pertanyaan
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

r hitung
0.723
0.797
0.648
0.334
0.749
0.787
0.403
0.514
0.595
0.650
0.677
0.621
0632
0.840
0.742

r table

0.220

0.220

0.220

Status
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : out put SPSS
4.3. Uji Regresi berganda
Regresi berganda untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu merk (X1),
harga (X2) terhadap variabel terikat yaitu perilaku konsumen (Y).
Hasil penelitian dengan menggunakan SPSS menghasilkan persamaan:
Y = 3.628 + 0.599 (X1) + 0.284 (X2)
Dari persamaan tersebut mengandung arti bahwa:
1. Nilai koefisien variable merk (X1) berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen (Y), artinya
jika tanggapan responden meningkat dan variabel lain diasumsikan tetap maka akan terjadi
kenaikan skor tanggapan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk snack.
2. Nilai koefisien variable harga (X2) berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen (Y), artinya
jika tanggapan responden meningkat dan variabel lain di asumsikan tetap maka akan terjadi
kenaikan skor tanggapan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk snack.
4.4. Koefisien Diterminasi
Koefisien diterminasi digunakan untuk mengetahui prosentasi perubahan variable terikat (Y)
yang disebabakan variable bebas (X).
Dari perhitungan SPSS diketahui pengaruh kedua variable bebas terhadap variabel terikat
dinyatakan dengan nilai R Sguare (R²) , yaitu 0,633 atau 63,3%. Hal ini berarti sebesar 63.3%
variasi yang terjadi pada variabel Y disebabkan oleh variable X1 dan X2 secara simultan.
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4.5. Uji Hipotesis
4.5.1. ttest
Uji ttest dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaruh secara parsial variabelvariabel
independent (merk dan harga) terhadap variable dependen (perilaku konsumen).
Nilai t table pada (df) = 80 dengan alpha 0,05 adalah sebesar 1,6641. Hipotessis kerja yang diajukan
adalah sebagai berikut :
HO = Variabel independent tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel dependen
H1 = Variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Sedangkan kinerja pengujiannya adalah:
a. Apabila t hitung > t table, maka HO ditolak dan H1 diterima
b. Apabila t hitung < t table , maka HO diterima dan H1 ditolak
Hasil penelitian yaitu:
1. Variabel merk
Nilai t hitung merk adalah sebesar 7.,148 jika dibandingkan t table (alpha 5%) sebesar
1,6641maka Ho ditolak dan H1 diterima.
HO diterima jika  1, 6641 = T hitung = 1,6641
HO ditolak jika T hitung = 1,6641 atau T hitung = 1, 6641
2. Variabel harga
Karena nilai absolute t hitung sebesar 3,387 lebih besar dari pada t table sebesar 1,6641 maka
Ho ditolah dan Hi diterima.
HO diterima jika  1, 6641 = T hitung = 1,6641
HO ditolak jika T hitung = 1,6641 atau T hitung = 1, 6641
Jika dapat disimpulkan bahwa variable merk dan harga berpengaruh secara parsial terhadap
perilaku konsumen. Pengaruh paling besar diberikan oleh merk ( 7,148) kemudian harga (3,387).
4.5.2. ftest
Uji ftest dimaksudkan untuk mengetahui variabelvariabel indipenden (merk dan harga)
secara bersamasama terhadap variabel dependen ( perilaku konsumen).
Nilai t table pada (df) = 80 dengan alpha 0,05 adalah sebesar 1,6641. Hipotessis kerja yang diajukan
adalah sebagai berikut :
HO = Variabel independent tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel dependen
H1 = Variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Sedangkan kinerja pengujuannya adalah;
a. Apabila t hitung > t table, maka HO ditolak dan H! diterima
b. Apabila t hitung < t table , maka HO diterima dan H1 ditolak
Pengujian hal tersebut dilakukan dengan cara:
1. Perbandingan f hitung dengan f table.
Dari perhitungan f hitung sebesar 66,505 sedangkan f tabel sebesar 3,1108, Karena F hitung
lebih besar daripada f tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi variabel merk dan harga
secara bersamasama berpengaruh terhadap perilaku konsumen.
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2.

Pengujian dua arah ini dilakukan dengan membandingan nilai f hitung dengan f table. Bila F
hitung = f tabel , maka HO diterima dan hipotesis alternative ditolak. Bila F hitung = f tabel,
maka hipotesis alternative diterima dan HO ditolak, yang berarti seluruh variable bebas secara
bersamasama mampu mempengaruhi variable tidak bebas.
Berdasarkan hasil penelitian berarti semakin tinggi kualitas merk snack yang ditawarkan kepada
konsumen serta diimbangi dengan harga yang terjangkau, maka perilaku konsumen dalam
memutuskan pembelian produk snack tersebut juga akan semakin meningkat.

5. Simpulan
Berdasar analisis data yang telah dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Hasil perhitungan regresi berganda didapatkan koefisien regresi berganda variabel merk sebesar
0,599 dan variable harga sebesar 0,285 . Hal ini menunjukan jika ke dua variabel tersebut
mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku konsumen dan variable bebas yang dominan
mempengarui konsumen dalam melakukan keputusan memberi yaitu variable merk sebesar
59,6 %
2. Hasil analisis uji T pada variable merk menunjukan nilai absolute thitung (7,148) lebih besar
dari pada ttabel (1,6641), maka HO ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti variabel merk
berpengaruh secara parsial terhadap perilaku konsumen.
3. Hasil analisis uji T pada variabel merk menunjukan nilai absolute thitung (3,387) lebih besar
dari pada ttabel (1,6641), maka HO ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti variable harga
berpengaruh secara parsial terhadap perilaku konsumen.
4. Hasil analisa uji F pada variabel merek dan harga menunjukan hasil perhitungan Fhitung
sebesar 66,505 sedangkan Ftabel sebesar 3,1108. karena Fhitung lebih besar dari Ftabel,
maka HO ditolak H1 diterima, berarti kedua varibel tersebut berpengaruh secara simultan
(bersamasama) terhadap perilaku konsumen.
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Abstract
Abstract Financial minister (MENKEU), in February, 6, 1995 has published: Surat Keputusan
No. 080/KMK.04/1995 about allowance for doubtful account (Cadangan Penghapusan piutang).
Based on it, allowance for productive asset or Cadangan Aktiva Produktif (CAP) which can
agree as cost in fiscal finance report, maximum is 3% from average of first saldo and final asset.
CAP is allowance for anticipated probability unpaid the allocation funds that have done by
bank into productive asset (Aktiva Produktif –AP). This article,in detail, explained urgency of
CAP in the bank. Specially, it is Bank Perkreditan Rakyat (BPR) that has merger in Kabupaten
Rembang. This article’s author has ever as employee in this bank. It is dilemma, if it must to
prepare CAP. Cause BPR, generally its Non Performing Loan, is above 5%.
Keywords : Allowance For Productive Asset, Productive Asset.
Abstrak
Menteri Keuangan (Menkeu) pada tanggal 6 Februari 1995 telah mengeluarkan Surat
Keputusan No. 080/KMK.04/1995 tentang cadangan penghapusan piutang. Berdasarkan ketentuan
tersebut di atas, maka besarnya Cadangan Aktiva Produktif (CAP) yang boleh diakui sebagai
biaya dalam laporan keuangan fiskal adalah maksimal sebesar 3% dari ratarata saldo besar awal
dan akhir piutang.
Cadangan Aktiva Produktif (CAP) adalah cadangan yang dibentuk guna mengantisipasi
kemungkinan tidak tertagihnya kembali penanaman/alokasi dana yang telah dilakukan oleh bank
ke dalam Aktiva Produktif (AP). Artikel ini secara rinci menjelaskan pentingnya Cadangan Aktiva
Produktif bagi sebuah Bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat hasil merger di Kabupaten
Rembang dimana penulis pernah sebagai karyawan Bank tersebut, yang ratarata mengalami
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delematis apabila harus menganggarkan Cadangan Aktiva Produktif, dikarenakan Bank Perkreditan
Rakyat ratarata Non Performing Loannya tinggi yaitu diatas 5%.
Kata Kunci : Cadangan Aktiva Produktif (CAP), Aktiva Produktif (AP)

1. Pendaluan
Sebagaimana di jelaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/53/KEP/
DIR bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan
BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha
kecil baik pedesaan maupun di perkotaan (BI, 1999).
Dengan demikian kehadiran BPR sejak awal memang diorientasikan untuk membantu
mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah
yang belum terjangkau oleh Bank umum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan
perbankan, pemerataan berusaha, dan pemerataan pendapatan. Dan disinilah hasil pengamatan
penulis, pada akhirnya banyak BPR yang tidak mengindahkan ketentuan dalam penyaluran kredit.
Sehingga banyak pula kredit yang non lancar dan penyebab NPL jadi diatas 5%.
Fenomena di atas memperlihatkan terjadinya kredit bermasalah (kolektibilitas aktiva produktif
buruk) dan pengaruhnya terhadap kinerja bank, sekaligus upaya penetapan solusi demi kelanjutan
usaha bank dimasa depan perlu dipertanyakan, apabila dihubungkan dengan Surat Keputusan No.
080/KMK.04/1995 tentang cadangan penghapusan piutang. Berdasarkan ketentuan tersebut di
atas, maka besarnya Cadangan Aktiva Produktif (CAP) yang boleh diakui sebagai biaya dalam
laporan keuangan fiskal adalah maksimal sebesar 3% dari ratarata saldo besar awal dan akhir
piutang, disinilah masalah timbul, disisi lain piutang masih banyak dann disisi lain harus menganggarkan
Cadangan Aktiva Produktif. Selain itu bila cadangan tersebut lebih besar dari 3% bukan lagi dianggap
sebagai biaya sehingga dikenakan pajak. Oleh karena itu dari sisi beban pajak tersebut
mengisyaratkan agar jangan membentuk cadangan tinggitinggi.
2. Pembahasan
2.1 Kecukupan CAP (Cadangan Aktiva Produktif)
Dalam perkembangan sesuai dengan adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan,
moneter,dan perbankan, pada tanggal 27 Oktober 1988 dan tanggal 25 Maret 1989 memberi
kesempatan dan peluang bagi BKK untuk mengubah statusnya menjadi Lembaga Dana dan Kredit
Pedesaan (LDKP). Kesempatan ini telah dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh Badan Pembina BKK
Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah, sehingga pada bulan oktober 1991 sebanyak 202 BKK
menjadi BPR ini ditandai dengan diserahkannya SK Menteri Keuangan RI No.315 s/d 516/KM
13/1991 tanggal 8 Oktober 1991. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1992 tentang
Bank Perkreditan Rakyat Pasal 19 ayat 2, ditegaskan bahwa jangka waktu permohonan ijin usaha
sebagai Bank Perkreditan Rakyat, paling lama adalah 5 tahun sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah No. 71 tahun 1992 atau sejak 30 Oktober 1992. khususnya yang berkaitan dengan
permodalan BPR tidak berlakunya ketentuan sekurangkurangnya 50 juta, sehingga masingmasing
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BPR BKK dapat menyesuaikan modal disetor tersebut sesuai dengan kemampuannya dan untuk
pengembangan untuk meningkatkan kesehatannya.
Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kabupaten Rembang adalah suatu industri yang bekerja
atas dasar kepercayaan. Selama kepercayaan masyarakat dapat diperoleh maka tentunya bank
akan dapat tumbuh dan berkembang., dan sebaliknya apabila kepercayaan masyarakat berkurang
atau bahkan hilang, maka kehancuran bank hanyalah tinggal menunggu waktu saja. Salah satu
usaha Bank Indonesia untuk menjaga dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah
dengan cara mengeluarkan berbagai ketentuan yang intinya menuju ke arah tercapainya bank
yang sehat dan berhatihati, diantaranya adalah ketentuan mengenai Cadangan Aktiva Produktif
minimal yang harus dibentuk oleh bank.
Menurut Sutrisno, (1996:4) Cadangan Aktiva Produktif (CAP) adalah cadangan yang dibentuk
guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kembali penanaman / alokasi dana yang telah
dilakukan oleh bank dalam hal ini bank Perkreditan Rakyat, ke dalam aktiva produktif (AP).
Ketentuan besarnya CAP yang harus dibentuk suatu bank sesuai dengan ketentuan terakhir Bank
Indonesia (BI) yang tertuang dalam surat edaran BI No. 26/9 BPPP tanggal 29 Maret 1995 terkait
langsung dengan kolektibilitas AP. Dengan demikian, besarnya cadangan akan berbeda untuk masing
masing kolektibilitas AP.
Secara ringkas, besarnya CAP yang harus dibentuk adalah minimum 0,5% dari seluruh
Aktiva Produktif Lancar, ditambah 10% untuk AP kurang lancar, ditambah lagi 50% untuk AP
diragukan, dan 100% untuk AP macet. Dengan catatan bahwa menurut formula Bank Indonesia
nilai AP yang diperhitungkan adalah setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, dan untuk
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak perlu disediakan CAPnya. Dengan demikian semakin
memburuk kolektibilitas aktiva produktifnya semakin besar pula CAP yang harus di bentuk.
Kukurangan dalam membentuk CAP dibanding ketentuan perhitungan CAP minimal berakibat
shortfall CAP yang nantinya akan dibebankan terhadap modal (mengurangi modal). Oleh karena
bank harus berusaha memenuhi kebutuhan CAP nya. Sesuai dengan jiwa yang melandasi keluarnya
ketentuan pembentukan Cap oleh BI, maka besarnya CAP yang harus dibentuk oleh bank sesuai
dengan ketentuan diatas adalah CAP minimal yang harus tersedia. Artinya, bank juga tidak disalahkan
apabila dalam kenyataannya membentuk CAP yang lebih besar dari ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, apabila nantinya bank terpaksa harus melakukan tidak akan berpengaruh
banyak terhadap laba rugi bank, mengingat sebelumnya telah dibentuk cadangan secara bertahap.
2.2 Ketentuan Fiskal
Sementara itu, permasalahan lain timbul berkenaan dengan ketentuan CAP yang terkait
dengan perpajakan. Berbeda dengan tujuan BI untuk mengarahkan agar perbankan lebih berhati
hati dalam kegiatannya, tujuan ketetapan pajak mempunyai 2 fungsi utama yaitu mengatur dan
fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka dibuatlah ketentuanketentuan
perpajakan yang dianggap paling tepat/sesuai dengan keadaan.
Pada dasarnya, kebijakan dan aturanaturan yang berkaitan dengan pajak mengarahkan
paa suatu titik tujuan tertentu, yaitu bagaimana agar jumlah penerimaan pajak tersebut dilakukan
dengan cara antara lain mengatur unsurunsur pada saja yang boleh dimasukkan sebagai komponen
biaya dan atau pendapatan mana yang tidak boleh. Dalam hubungan dengan CAP maka dari sisi
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perpajakan dikeluarkanlah ketentuan yaitu membatasi jumlah cadangan penghapusan piutang tak
tertagih tersebut yang boleh dibentuk.
Cadangan piutang tak tertagih adalah merupakan salah satu pos laporan keuangan yang
boleh bankbank semula agak mudah dimainkan untuk mengatur berapa jumlah laba yang
dikehendaki oleh suatu bank. Jika laba yang diperoleh suatu bank dirasa sangat tinggi, maka bank
dapat menerunkan laba tersebut dengan cara memperbesar jumlah cadangan. Seperti diketahui,
bahwa membentuk cadangan yang sama artinya dengan mengakui adanya tambahan biaya yang
akhirnya akan memperkecil jumlah laba yang diperoleh, yang pada gilirannya akan mengurangi
jumlah pajak yang harus dibayar. Demikian juga sebaliknya, jika laba yang diperoleh dirasa terlalu
rendah maka jumlah cadangan yang dibentuk dapat diperkecil sehingga akan mengurangi jumlah
biaya, yang pada gilirannya akan menaikkan laba yang diperoleh.
Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi kemungkinan diatas jajaran direksi Bank
Perkreditan Rakyat harus dapat merekayasa untuk memperkecil laba dengan cara menaikkan
jumlah cadangan Aktiva Produktif. Itulah yang melatarbelakangi dikeluarkannya keputusan Menteri
Keuangan yang mengatur bahwa cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya dalam laporan
keuangan fiskal malsimal sebesar 3% dari ratarata saldo awal dan saldo akhir piutang. Kelebihan
dari 3% tersebut, tidak dapat diakui sebagai biaya, sehingga koreksi positif yang akan menambah
jumlah pajak yang harus dibayar. Ketentuan di atas kemudian berlaku untuk semua bank, tidak
membedakan bank swasta maupun BUMN, besar maupun kecil.
2.3

Permasalahan Bank Perkreditan Rakyat secara Nasional
Melihat kondisi perbankan nasional sekarang khususnya BPR, dimana kredit bermasalah
masih tetap tinggi tetap saja menjadi agenda utama yang harus diselesaikan oleh perbankan, tentunya
jumlahnya cadangan minimal yang harus dibentuk sesuai dengan ketentuan BI relatif cukup besar,
sehingga bisa jadi bagian dari bankbank nasional terpaksa membentuk CA lebih besar dari pada
batas CAP yang tidak dikenakan pajak.
Kemudian permasalahannya yang lain adalah adanya perbedaaan komponen yang harus
dibentuk CAPnya. Sesuai dengan namanya yaitucadangan aktiva produktif, maka pospos yang
harus dibentuk cadangan menurut BI tidak sematamata terbatas pada komponen kredit, tetapi
juga komponen aktiva produktif lainnya yaitu termasuk juga pos surat berharga, penyertaan, dan
antar bank. Sementara itu, pajak hanya memperbolehkan satu pos saja yang dibentuk cadangannya,
yaitu pos piutang yang dapat diartikan sama dengan pos kredit.
Kondisi tersebut diatas diperburuk lagi dengan masih sulitnya memperbaiki portofolio AP
bank. Seperti diketahui bahwa kondisi portofolio AP bank sampai dengan sekarang masih cenderung
mengarah ke kolektiibilitas yang semakin memburuk (kurang lancar diragukan, atau macet),
walaupun banyak kredit macet yang telah dihapusbukukan. Dengan demikian maka jumlah CAP
yang harus dibentuk oleh bank relatif masih tetap besar.
Memperbaiki permasalahan perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat nasional tersebut
di atas tampaknya dilemma yang dihadapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat nasional tidak segera
terselesaikan. Sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini dilemma tersebut bisa timbul
mengingat disatu pihak bank wajib membentuk cadangan minimal sesuai ketentuan BI, sementara
itu dilain pihak pajak membatasi maksimum jumlah cadangan yang boleh dan diakui sebagai
komponen biaya dalam laporan keuangan bank.
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2.4 Upaya Mengatasi Dilema Pembentukan Cadangan Aktiva Produktif Bank
Perkreditan Rakyat
Ketentuan pajak yang baru diakui sebagai komponen biaya dalam laporan keuangan fiscal,
mempunyai 2 (dua) implikasi yang saling bertolak belakang. Implikasi pertama adalah bahwa
ketentuan pajak yang baru tersebut sangat mendukung dan sesuai dengan filosofi ketentuan CAP
BI, sehingga akan mempercepat tercapainya sistem perbankan yang pruden (baik). Sebab apabila
portofolio AP bank mempunyai kolektibilitas yang misalnya lancar semua, maka besarnya CAP
minimum yang harus dibentuk bank hanya sebesar 0,5% (ketentuan BI) tentu tidak akan lebih
besar daripada batasan pajak, yaitu3%.
Implikasi lainnya adalah bahwa ketentuan pajak tersebut dapat pula merupakan sesuatu
yang dalam jangka pendek mendorong perbankan bertindak kurang pruden. Hal ini dapat terjadi,
mengingat kenyataan bahwa kualitas AP Bank Perkreditan Rakyat sekarang (tahun 2007) ini
masih buruk, sehingga jumlah cadangan minimal yang harus dibentuk sesuai dengan ketentuan BI
relatif besar, sehingga upaya mengatasinya dalam jangka pendek adalah segera memacu ekspansi
kredit (yang biasanya cenderung kurang hatihati). Dengan memacu ekspansi kredit akan
meningkatkan saldo ratarata piutang menjadi tinggi, sehingga batasan 3% nya dalam jumlah absolut
menjadi tinggi pula. Sementara itu ekspansi kredit tersebut dalam jangka pendek kolektibilitas
tersebut dalam jangka kolektibilitas lancar, sehingga CAP yang harus dibentuk untuk jumlah ekspansi
kredit tersebut relatif kecil. Jalan keluar seperti ini tentunya berbahaya, dan cenderung menjadi
bom waktu yang pada suatu saat akan meletus dikemudian hari.
Lantas apa yang harus dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat agar tidak timbul suatu
dilemma? Satusatunya jalan yag dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah
mengusahakan agar portofolio AP Bank Perkreditan Rakyat menjadi baik dengan memperkecil
kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Terlebih lagi apabila AP bank berkolektibilitas
lancar semua, maka CAP minimal secara otomatis tidak akan lebih besar daripada batasan ketentuan
terkena pajak.
Masalahnya adalah apakah ada suatu bank yang AP nya semuanya dengan kolektibilitas
lancar, kecuali bank yang baru berdiri. Namun demikian betapapun sulitnya usaha yang harus
ditempuh oleh Bank Perkreditan Rakyat, tetapi tidak boleh mengendorkan usaha perbaikan
kolektibilitas yang selama ini telah di upayakan, yang antara lain ditempuh dengan jalan penagihan
langsung secara terusmenerus, pencairan barang agunan, upaya penagihan melalui BUPLN atau
saluran hokum, maupun dengan penghapusanbukuankredit.
3. Simpulan
Bank Perkreditan Rakyat BKK Kabupaten Rembang hasil merger (PD. BPR BKK Lasem,
PD. BPR BKK Rembang Kota, PD. BPR BKK Sarang, PD. BPR BKK Kragan, PD. BPR BKK
Sluke, PD. BPR BKK Sedan, PD. BPR BKK Sale, PD. BPR BKK Pamotan, PD. BPR BKK
Gunem, PD. BPR BKK Pancur, PD. BPR BKK Sulang) yang mempunyai tujuan jangka pendek
adalah perkuatan permodalan dengan meningkatkan profitabilitas dan kinerja yang lebih baik daripada
sebelum merger.
Diketahui bahwa sebelum merger Bank perkreditan Rakyat BKK Kabupaten Rembang
memiliki kolektibilitas kredit yang buruk yaitu ratarata diatas 5% per PD. BPR BKK. Ini tentunya
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dilematis apabila dihubungkan dengan ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 6 pebruari 1995
telah mengeluarkan Surat Keputusan No 080/KMK.04/1995 tentang cadangan penghapusan piutang.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka besarnya Cadangan Aktiva Produktif (CAP) yang
boleh diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal adalah maksimal sebesar 3% dari rata
rata saldo besar awal dan akhir piutang. Apabila dengan upayaupaya tersebut diatas masih sulit
untuk dicapai, maka tidak ada jalan lain kecuali Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kabupaten
Rembang ini, harus segera merombak struktur permodalanya, atau dengan melihat caracara
penyelamatan bank lain sebagai dasar pijakan referensi berikutnya.
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FAKTORFAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF PADA
SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
(The Influencing Factors Toward Active and Dynamic Files
Management on Subbagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Rembang)
Muhammad Masruri *)
Abstract
The study uses check list data collecting method which was conducted by filling up the list of
question in a way of sign  marking in the column given to 54 official employees of Sub Bagian
Umum Sekreatariat Daerah Kabupaten Rembang. In analyzing the data, the writer uses a multiple
regression. A Relative Contribution (sumbangan Relatif/ SR) being used in testing the hypothesis,
to examine the most affecting factor on dynamic and active files management. Along with a
statistical software package SPSS 1.2 version.
The multiple regression statistic results on Anova testing shows that the value of Fc as 9.45
> F table as 3.476, with the probability lower than 0.05. It means the regression model can be
conducted in predicting the dynamic and active files management. In other words, this means that
time, tools or means, and finance, at the same time, influencing toward active and dynamic files
management on Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang. The SPSS output
shows R square as 0.363, this means that 36.3% of active and dynamic files management variation,
can be explained by the three other independent variables included in A Relation Contribution. As
calculation result in the table, this can be explained that the three independent variables set in the
Relative Contribution, show SRX1 as 13.3831% and SRX2 as 63.9511%, and SRX3 as 22.6618%.
This means that tools or means have the most dominant influences on active and dynamic files
management on Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, with the acceptance
of SRX2 as 63.9511%.
Keywords : Dynamic and Active Files, Time, Tool or Means
Abstrak
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara cek list mengisi daftar
pertanyaan dengan memberi tanda silang pada kolom yang ada dan dibagikan kepada pegawai
yaitu 54 orang di Sub Bagian Umum Setda Rembang. Untuk menganalisis data dan menguji hipotesis
pertama maka teknik menggunakan Sumbangan Relatif (SR) untuk mengetahui faktor yang paling
*) Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muria Kudus
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dominan berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif. Dan paket software statistik SPSS
Versi 1.2.
Hasil penelitian dari perhitungan regresi berganda pada pengujian Anova secara bersama
sama terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 9.495 > F tabel sebesar 3.476 dengan probabilitas jauh
lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk mempredeksi pengelolaan arsip
dinamis aktif atau dapat dikatakan bahwa waktu, sarana prasarana dan dana secara bersama
sama berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif pegawai pada Setda Kabupaten
Rembang. Dari tampilan output SPSS besarnya R Square adalah 0.363, hal ini berarti 36,3%
variasi pengelolaan arsip dinamis aktif pegawai bisa dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel
independent yaitu waktu, sarana prasarana serta dana. Sedangkan sisanya (100%36,3%) = 63,7%)
dijelaskan oleh sebabsebab yang lain diluar model. Begitu juga hasil perhitungan seperti tabel
diatas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga variabel yang dimasukkan dalam sumbangan relatif,
ternyata SRX1 sebesar 13,3831% dan SRX2 sebesar 63,9511% dan SRX3 sebesar 22,6618%.
Sehingga sarana prasarana berpengaruh paling dominan terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif
di Setda Rembang diterima dengan besarnya SRX2 = 63,9511%.

Kata kunci : Arsip Dinamis Aktif, Waktu, Sarana Prasarana dan Dana

1. Pendahuluan
Peranan arsip sangat penting bagi pelaksanaan kerja suatu instansi, karena arsip merupakan
suatu alat kontrol bagi pelaksanaan kegiatan suatu instansi. Arsip mempunyai dua peranan yaitu,
arsip sebagai sumber informasi dan arsip sebagai sumber dokumen. Sebagai sumber informasi,
arsip dapat digunakan oleh pimpinan suatu instansi untuk membuat keputusan secara tepat mengenai
persoalan yang dihadapi. Sedangkan arsip sebagai sumber dokumen dapat diinginkan untuk
mengingatkan pegawai yang lupa mengenai suatu persoalan yang menyangkut dengan arsip.
Gambaran diatas menunjukkan bahwa suatu instansi dituntut untuk mampu melakukan
pengelolaan arsip dinamis aktif sesuai dengan manajemen kearsipan. Sistem kearsipan dinamis
perlu dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk manajemen agar arsip yang dikelola dapat
menjadi bahan akuntabilitasi kinerja dan sumber informasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi penciptaan arsip.
Dalam rangka memperlancar kegiatan administrasi di pemerintahan, pengelolaan arsip
dinamis aktif semestinya dilaksanakan sejak awal secara baik dan benar. Di Sub Bagian Umum
Setda (Sekretariat Daerah) Rembang merupakan bagian dari perangkat pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan menyelenggarakan pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip pada Sub Bagian
Umum Setda Kabupaten Rembang dirasakan masih perlu ditingkatkan sehingga bisa menghasilkan
yang terbaik, benar dan sesuai dengan sistem yang berlaku.
Pengelolaan arsip dinamis aktif pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan pengurusan
surat masuk dan surat keluar, penataan dan penyimpanan arsip. Secara nyata pengelolaan arsip
dinamis aktif pada Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang sudah menggunakan sistem
pola kearsipan baru, namun penerapan sistemnya tersebut belum dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Hal ini dapat dilihat dari arsiparsip yang ada di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten
Rembang belum ditata dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pengurusan
surat masuk dan surat keluar masih menggunakan dua sarana yaitu Kartu Kendali dan Buku
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Agenda. Dari permasalahan yang ada di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang ini, maka
peneliti tertarik mengambil judul penelitian tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan serangkaian uraian diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dikembangkan
adalah sebagai berikut :
1. Apakah waktu, sarana prasarana dan dana mempengaruhi pengelolaan arsip dinamis aktif
Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.?
2. Apakah sarana prasarana paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis
aktif Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis apakah waktu, sarana prasarana dan dana mempengaruhi pengelolaan
arsip dinamis aktif Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
2. Untuk menganalisis apakah sarana prasarana paling dominan berpengaruh terhadap
pengelolaan arsip dinamis aktif Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
1.4 Kontribusi Penelitian
(1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan dan referensi bagi Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
(2) Sebagai sumbangan yang bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan sebagai
perbandingan untuk penelitian dimasa yang akan datang.
2. Telaah Pustaka
2.1 Pengertian Arsip, Filling dan Silling Sistem
Dalam ilmu kearsipan (archival science atau archiologi), di samping kata arsip dalam
bahasa Indonesia, kita masih mengenal pula kata archives atau archief (Belanda), file (Inggris)
dan record atau warkat. Dalam bahasa Inggris, tiga istilah tersebut diartikan sebagai berikut.
1) File berarti early archive
2) Record berarti permanent file, dan
3) Archive berarti permanent record (Abubakar, 1982:11)
Di Indonesia tiga pengertian itu disebut dengan satu istilah saja, yaitu arsip, file untuk jenis
arsip aktif, record untuk jenis arsip inaktif, dan archive untuk jenis arsip statis. Dengan demikian
istilah file, record, dan archive di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) File merupakan jenis arsip aktif, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam
proses administrasi, sehingga arsip ini masih terdapat di unit kerja.
2) Record merupakan jenis arsipi inaktif yang sudah menurun nilai kegunaannya dalam proses
administrasi seharihari. Arsip ini tidak terdapat di unit kerja, akan tetapi sudah berada di unit
kearsipan organisasi yang bersangkutan.
3) Archive merupakan arsip statis, yaitu arsip yang tidak secara langsung digunakan dalam
proses penyelenggaraan Administrasi Negara. Arsip ini berada di arsip Nasional RI Pusat
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atau Arsip Nasional RI Daerah. Arsip statis merupakan bahan pertanggungjawaban nasional
bagi kegiatan Pemerintah Untuk generasi yang akan datang.
2.2 CiriCiri dan Perendanaan Sistem Kearsipan yang Baik
Pasal 3 Undangundang No. 7 tahun 1971 mengatakan bahwa tujuan kearsipan ialah menjamin
keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan
penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban
bagi kegiatan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap instansi (baik pemerintah maupun
swasta) harus mampu menjalankan suatu sistem kearsipan yang baik. Perencanaan Sistem
Kearsipan yang Baik.
Setiap kegiatan yang mempunyai tujuan, selalu didahului oleh suatu perencanaan, baik yang
dibuat secara formal maupun informal, secara sadar maupun secara tidak sadar. Perencanaan
merupakan suatu persiapan untuk tindakantindakan administrasi atas tindakantindakan kemudian.
Perencanaan dapat memberikan pedoman, garisgaris besar tentang apa yang akan dilakukan
serta tujuan yang dicapai. Oleh karena itu perencanaan sangat penting dalam melaksanakan suatu
kegiatan.
Mengenai pentingnya perencanaan Wursanto, (1987:1314) secara rinci mengemukakan
pentingnya perencanaan bagi lembaga, organisasi, perusahaan untuk mencapai tujuan yang dapat
dijabarkan ke dalam butirbutir berikut :
a. Dengan perencanaan digariskan tujuan organisasi, sehingga gerakannya dapat diarahkan.
b. Dengan perencanaan semua aktivitas lembaga, organisasi, usaha dapat diarahkan kepada
suatu arah atau tujuan yang telah ditetapkan.
c. Dengan adanya perencanaan dapat diperoleh tindakan yang tepat dan terkoordinasi dari berbagai
kabupaten kerja.
d. Dengan adanya perencanaan, berdasarkan penelitian, ramalan dan dugaandugaan yang
obyektif, berbagai situasi darurat dapat diperhitungkan.
e. Perencanaan membantu menghadapi ketidakpastian masa datang dan menanggulangi akibat
akibat yang timbul karena terjadi perubahanperubahan.
f. Perencanaan menjadi alat untuk menyesuaikan usaha dengan situasi dan kondisi yang berubah
ubah karena berbagai faktor.
g. Perencanaan dapat membantu dalam menentukan tindakan yang membawa ke tujuan.
h. Perencanaan membantu efisiensi kerja
i. Dengan perencanaan metode kerja dapat diperbaiki
j. Perencanaan dapat membantu menghindari kesalahan dalam usaha
k. Perencanaan penting bagi pimpinan dalam rangka menjalankan fungsifungsi manajerialnya.
l. Perencanaan menghemat tenaga manajemen
m. Perencanaan memungkinkan delegasi kekuasaan dan pelaksanaan prinsip sub idiaritas.
n. Perencanaan dapat dipergunakan sebagai alat atau pedoman dalam melaksanakan fungsi
pengawasan.
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2.3 Pengelolaan Arsip dinamis
Dalam pengelolaan arsip aktif menurut Agus Riyanto, (2004) ada beberapa hal penting yang
harus diperhatikan oleh pengelola arsip dinamis aktif bila ingin tertib administrasi diantaranya yaitu
sebagai berikut :
2.4 Sistem kearsipan dinamis dirancang secara terintegrasi sejak arsip diciptakan, digunakan dan
dipelihara, serta diusutkan, sebagaimana daur hidup arsip.
2.5 Perancang sistem kearsipan dinamis disesuaikan dengan fungsi organisasi pencipta arsip.
2.6 Perancang sistem dinamis meliputi komponen jadwal retensi arsip, skema
2.7 Klasifikasi, klasifikasi penggunaan arsip dan komponen prosedur.
Perancang sistem kearsipan dinamis dilaksanakan untuk menjamin arsip dapat memenuhi
kehandalan, keutuhan, kesesuaian, keseluruhan dan sistemik.
1) Arsip sebagai bahan bukti pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus diregistrasi baik
secara manual maupun elektronik.
2) Kegiatan registrasi atau pencatatan harus memperhatikan identitas arsip secara lengkap,
kode dan lokasi simpan, menghubungkannya dengan arsiparsip plain yang relevan, dan
memperhatikan jangka simpan arsip.
3) Penggunaan jenis dan kualitas media rekam arsip memperhatikan nilai informasi yang
terkandung di dalamnya.
2.4 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah peralatan yang dimiliki dan mempunyai pengaruh dalam kegiatan
atau kinerja Bagian Setda Kabupaten Rembang. Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang
sangat menentukan dalam perkembangan suatu lembaga untuk masamasa selanjutnya, karena
dengan sarana prasarana yang memadai dan baik dapat menimbulkan kinerja baik pula, sehingga
dapat mendorong pegawai untuk selalu berhubungan dan melakukan pekerjaannya apabila mereka
membutuhkannya.
Dalam hal sarana dan prasarana di Bagian Setda Kabupaten Rembang mengalami kendala
tersendiri, ini disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki, banyaknya arsip yang tidak terurus,
kurangnya perawatan, sulitnya mengakses informasi yang berhubungan dengan masalah peralatan
yang canggih yang sangat diperlukan oleh Sub Bagian Setda Kabupaten Rembang mengalami
permasalahan. Dan ini apabila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan keengganan pegawai
untuk bekerja lebih giat (Sondang Siagian dalam Barthos Basir, 2000).
Sarana dan prasarana adalah peralatan yang terdapat di Sub Bagian Setda Kabupaten
Rembang, adapun sarana dan prasarana yang ada di Sub Bagian Setda Kabupaten Rembang
dapat dijelaskan sebagai berikut (Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001)
sebagai berikut.
1) Tempat menyimpan arsip dari segi keamanan
2) Ruangan, bangunan atau gedung, almari rak arsip dan sebagainya
3) Sistem komputerisasi dengan menggunakan jaringan (net work)
4) Fasilitas yang disediakan berupa kursi dan meja ruang tunggu, almari, WC, kamar mandi, AC,
TV, air minum, tempat parkir yang luas, gedung kantor yang presentatif, tempat layanan yang
standard an papan informasi bagi masyarakat.
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2.5 Waktu
Waktu yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan Kantor yaitu dalam penyusunan arsip
aktif dinamis di Sub Bagian Setda Kabupaten Rembang adalah sangat diharapkan oleh pihak
Sekretariat Setda Rembang. Dikarenakan para pegawai dimungkinkan tidak terbebani oleh pikiran
yang membutuhkan waktu serta tenaga. Dan sebagai pelayanan publik juga tidak kalah penting
adalah persepsi masyarakat akan menyebabkan terjadinya kekecewaan dan pelayanan masyarakat
umum terjadi keterlambatan terusmenerus (Agus Riyanto, 2004).
2.6 Dana
Sistem kearsipan yang diselenggarakan harus murah/ekonomis dalam arti tidak berlebihan,
baik dalam pengeluaran dana/biaya maupun dalam arti tidak berlebihan, baik dalam pengeluaran
dana/ biaya maupun dalam pemakaian tenaga, peralatan atau perlengkapan arsip. Yang di maksud
tempat adalah tempat menyimpan arsiparsip yang harus disimpan oleh suatu badan pemerintah
atau swasta. Tempat penyimpanan dapat berupa ruangan, bangunan atau gedung, almari rak arsip
dan sebagainya. Terlepas dari jenis dan bentuk tempat yang dipergunakan, pada dasarnya sistem
kearsipan yang dilaksanakan harus memungkinkan arsip yang disimpan mudah dan cepat ditemukan,
diambil dan dikembalikan, apabila sewaktuwaktu diperlukan. Dan yang paling penting adalah
dalam biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta penggunaan tidak membutuhkan dana yang
banyak. Sistem kearsipan yang dilaksanakan biasanya terkendala dalam hal dana pemeliharaan
(Agus Riyanto, 2004).
2.7 Kerangka Pemikiran
Waktu

Sarana
prasarana

PENGELOLAAN
ARSIP DINAMIS
AKTIF

Sarana
prasarana

Hipotesis
Dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Bahwa waktu, sarana prasana dan dana berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis
aktif di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
2. Bahwa sarana prasarana paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis
aktif di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
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3. Metode Penelitian
3.1 Objek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah arsip dinamis aktif yang ada di Sub Bagian Umum Setda
Kabupaten Rembang. Responden dalam penelitian ini adalah 54 Pegawai Negeri Sipil yang ada di
Sub Bagian Umum. Dalam penelitian ini diambil dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, dengan
alasan bahwa tahun tersebut terjadi banyak keluar masuk arsip dan banyaknya arsip yang belum
tertat dan belum diletakkan pada tempatnya.
3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut.
(1) Cek list mengisi daftar pertanyaan dengan memberi tanda silang pada kolom yang ada dibagikan
kepada pegawai yaitu 54 orang di Sub Bagian Umum Setda Rembang, mengenai waktu,
sarana prasarana dan dana yang ada di Sub Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten
Rembang.
(2) Dokumentasi dengan menginventarisir datadata yang berhubungan dengan waktu yang
tersedia, sara prasarana dan dana.
(3) Observasi denganm membaca data mengenai waktu yang tersedia, sarana prasarana dan dana
untuk mengamati arsiparsip yang tidak terpakai lagi dan penyebab mengapa tidak terpakai lagi
3.3 Teknik Analisis Data
Umum menganalisis data dan menguji hipotesis pertama maka teknik analisis yang digunakan
adalah regresi berganda. Menguji hipotesis kedua menggunakan Sumbangan Relatif (SR) untuk
mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif.
Dan paket software SPSS Versi 12.
Definisi Operasional
Definisi variabel dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan,
penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung
dalam penyelenggaraan administrasi.
2. Arsip Aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan
dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.
3. Waktu adalah keadaan atau kondisi yang diperlukan oleh pegawai dalam memanfaatkan
waktu yang terbatas dengan sebaikbaiknya yaitu dalam melakukan penanganan arsip dinamis
aktif yang ada di Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
4. Sarana prasarana adalah peralatan yang dimiliki yang mempengaruhi dalam kegiatan
penanganan arsip dinamis aktif. Indikatornya adalah : jumlah folder diantaranya adalah sekat,
filing, kabinet dan rak arsip.
5. Dana adalah jumlah dan tersedianya keuangan untuk menangani arsip dinamis aktif di Sub
Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
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4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Simpulan Pengujian Hipotesis Pertama
Dengan analisis regresi berganda, untuk mengukur pengaruh waktu, sarana dan prasarana
dan dana terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif di Bagian Umum Setda Rembang. Untuk
menghitung besarnya pengaruh variabel waktu, sarana prasarana dan dana secara bersamasama
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel I.I
Hasil Analisis Regresi Waktu, Sarana dan Prasarana serta Dana
Terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di Sub Bagian Umum
Setda Rembang
Variabel

Fhitung

Ftabel

Rsquare

Probabilitas

9.495

3.476

0,363

0,000

Waktu
Sarana Prasarana
Dana Terhadap
Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif

H1

=

Bahwa waktu, sarana prasarana dan dana berpengaruh terhadap pengelolaan
arsip dinamis aktif Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.

Dari perhitungan regresi berganda pada pengujian Anova secara bersamasama terlihat
bahwa nilai Fhitung = 9.495 > Ftabel = 3.476 dengan probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan arsip dinamis aktif atau dengan
kata lain bahwa, sarana prasarana dan dana secara bersamasama berpengaruh terhadap
pengelolaan arsip dinamis aktif di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang. Dari tampilan
output SPSS besarnya Rsquare adalah 0.363, hal ini berarti 36,3% variasi pengelolaan arsip dinamis
aktif di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang bisa dijelaskan oleh variasi dari ke tiga
variabel independent yaitu waktu, sarana prasarana serta dana. Sedangkan sisanya (100% 
36,3% = 63,7%) dijelaskan oleh sebabsebab yang lain diluar model. Dari analisis tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa ternyata variabel waktu, sarana prasarana dan dana mempunyai pengaruh
secara bersamasama.
Bahwa tujuan kearsipan ialah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional
tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk
menyediakan bahan pertanggungjawaban bagi kegiatan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut,
setiap instansi (baik pemerintah maupun swasta) harus mampu menjalankan suatu sistem kearsipan
yang baik. Sistem kearsipan dijalankan oleh suatu instansi dikatakan baik apabila mempunyai cirri
ciri yaitu mudah dilaksanakan yaitu sistem kearsipan harus mudah dilaksanakan sehingga tidak
menimbulkan kesulitan, baik dalam penyimpanannya, pengambilan maupun dalam pengambilan
arsiparsip.
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Mudah dimengerti yaitu sistem kearsipan harus mudah dimengerti oleh para pegawai
kearsipan sehingga tidak menimbulkan banyak kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan kata
lain, sistem kearsipan harus sederhana. Untuk itu sistem kearsipan harus disesuaikan dengan jenis
dan luas lingkup kegiatan organisasi. Murah/ ekonomis yaitu sistem kearsipan yang diselenggarakan
harus murah/ ekonomis dalam arti tidak berlebihan, baik dalam pengeluaran dana/ biaya maupun
dalam pemakaian tenaga, peralatan atau perlengkapan arsip. Tidak memakan tempat yang di maksud
tempat adalah tempat menyimpan arsiparsip yang harus disimpan oleh suatu badan pemerintah
atau swasta. Tempat penyimpanan dapat berupa ruangan, bangunan atau gedung, almari rak arsip
dan sebagainya. Terlepas dari jenis dan bentuk tempat yang dipergunakan, pada dasarnya sistem
kearsipan yang dilaksanakan jangan terlalu banyak memakan tempat. Mudah dicapai yaitu sistem
kearsipan yang dilaksanakan harus memungkinkan arsiparsip yang mudah dan cepat ditemukan,
diambil dan dikembalikan, apabila sewaktuwaktu diperlukan. Cocok bagi organisasi yaitu sistem
kearsipan yang dilaksanakan hendaknya cocok atau sesuai dengan jenis dan luas lingkup kegiatan
organisasi. Sesuai sistem kearsipan yang baik bagi sesuatu belum tentu baik/ cocok apabila
dilaksanakan oleh organisasi lain. Fleksibel atau luwes yaitu fleksibel atau luwes berarti sistem
filling yang dipergunakan dapat diterapkan disetiap satuan organisasi dan dapat diikuti perkembangan
organisasi. Perlu diingat bahwa organisasi bersifat dinamis, berkembang. Jangan sampai sistem
filing yang dilaksanakan setiap saat berubah yang disebabkan oleh perkembangan organisasi.
Oleh karena itu sistem harus ditetapkan bersama dengan perencanaan tujuan organisasi.
Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip yaitu salah satu tujuan kearsipan antara lain
adalah menyimpan dengan baik, memelihara dan mencegah dari berbagai macam bentuk kerusakan.
Oleh karena itu sistem kearsipan yang dilaksanakan harus dapat mencegah campur tangan orang
orang yang tidak bertanggungjawab, yang tidak berwewenang dalam bertugas bidang kearsipan.
Arsiparsip harus terpelihara, dari berbagai macam bentuk kerusakan yang disebabkan oleh binatang,
serangga rayap, dan kelembaban udara. Sehingga hipotesis 1 yang menyebutkan bahwa waktu,
sarana prasarana dan dana berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif Sub Bagian
Umum Setda Kabupaten Rembang dapat dibuktikan.
4.1 Simpulan Pengujian Hipotesis Kedua
Dengan melihat Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif, untuk mengetahui variabel
bebas (waktu, sarana prasarana dan dana) yang paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan
arsip aktif dinamis di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
H1
=
Bahwa faktor sarana prasarana paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan
arsip dinamis aktif Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.
Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel waktu, sarana prasarana dan dana terhadap
pengelolaan arsip aktif dinamis di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang dapat dilihat
pada perhitungan di bawah ini :
Diketahui SX1Y
= 7596
Diketahui SX2Y
= 7592
Diketahui SX3Y
= 7536
Begitu juga JK reg
= 0.262. 7595 + 1.252. 7592 + 0.447. 7536
= 1989 + 9505 + 3368
= 14,862
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Sedangkan sumbangan relatif dapat diketahui sebagai berikut :
SRX1

SRX2

SRX3

=

1989
´ 100%
14,862

=

13,3831%

=

9505
´ 100%
14,862

=

63,9511%

=

3368
´ 100%
14,862

=

22,6618%

Dari hasil perhitungan seperti diatas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga variabel yang
dimasukkan dalam sumbangan relatif hal ini bisa dilihat dari SRX1 sebesar 13,3831% dan SRX2
sebesar 63,9511% dan SRX3 sebesar 22,6618 %. Sehingga sarana prasarana berpengaruh palling
dominan berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif di Sub Bagian Umum Setda
Kabupaten Rembang dengan nilai sumbangan relatif sebesar SRX2 = 63,9511%.
Dalam hal sarana prasarana di Bagian Setda Kabupaten Rembang mengalami kendala
tersendiri, ini disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki, banyaknya arsip yang tidak terurus,
kurangnya perawatan, sulitnya mengakses informasi yang berhubungan dengan masalah peralatan
yang canggih yang sangat diperlukan di Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang mengalami
permasalahan. Dan ini apabila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan keengganan pegawai
untuk bekerja lebih giat dan akan terjadi pengelolaan arsip dinamis aktif terbengkalai secara terus
menerus, (Sondang Siagian dalam Barthos Basyir, 2000). Sehingga hipotesis 2 yang menyebabkan
bahwa faktor sarana dan prasarana paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis
aktif Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang terbukti.
5. Simpulan dan Implikasi Kebijakan
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan
sebagai berikut : dari perhitungan regresi berganda pada pengujian Anova secara bersamasama
terlihat bahwa nilai Fhitung sebesar 9.495 > Ftabel sebesar 3.476 dengan probabilitas jauh lebih kecil
dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan arsip dinamis aktif
atau dapat dikatakan bahwa waktu, sarana prasarana dan dana secara bersamasama berpengaruh
terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif pegawai pada Setda Kabupaten Rembang. Dari tampilan
output SPSS besarnya Rsquare adalah 0.363, hal ini berarti 36,3% variasi pengelolaan arsip dinamis
aktif pegawai bisa dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independent yaitu waktu, sarana
dan prasarana serta dana. Sedangkan sisanya (100%36,3%) dijelaskan oleh sebabsebab yang
lain diluar model. Begitu hasil perhitungan seperti tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga
variabel yang dimasukkan dalam sumbangan relatif, ternyata SRX1 sebesar 13,3831% dan SRX2
sebesar 63,9511% dan SRX3 sebesar 22,6618%. Sehingga sarana prasarana berpengaruh paling
dominan terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif di Setda Rembang diterima dengan besarnya
SRX2 sebesar 63,9511%
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5.2. Implikasi Kebijakan
Waktu, sarana dan prasarana, serta dana mempunyai pengaruh secara bersamasama
terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif pada Sub Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang,
oleh sebab itu Setda Kabupaten Rembang perlu memperhatikan ketiga faktor tersebut. Selain
faktor waktu, sarana prasarana dan dana Setda Kabupaten Rembang juga perlu memperhatikan
faktorfaktor lain diluar ketiga faktor tersebut. Untuk penelitian yang akan datang alangkah baiknya
bisa menambah variabel yang lebih banyak dan jangka waktu penelitian yang lama pula dengan
harapan akan memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian ini.
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Abstract
This study has objective, first, to investigate how koperasi simpan pinjam in Kotamadia
Semarang make its business planning with CostVolumeProfit (CVP) information and realization
on budget last year information. Second, to observe the effect of CVP and realization of budget
last year information with business planning efectivity in koperasi simpan pinjam Kotamadia
Semarang. Sample in this study are 13 kospin that have been listed in Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah Kota Semarang until April 2007. The statistical method used in this study is multiple
linier regresion. Quesioner is used to data collecting.
The deskriptif result show that kospin Kotamadia Semarang, in majority have enough category
in business planning, CVP and realization of budget last year information. Statistical result show
that CVP information have significant effect to business planning efectivity. Realization of budget
last year information have positif significant effect to business planning efectivity. With simultan
test, CVP and realization of budget last year information effect to business planning efectivity.
Key word : CostVolumeProfit Information, Realization of budget last year information,
Business Planning Efectivity.
Abstraksi
Penelitian ini dimaksudkan untuk : pertama, mengetahui apakah Koperasi Simpan Pinjam
(Kospin) di Kotamadia Semarang dalam menyusun perencanaan usahanya berdasarkan pada
informasi Cost  Volume  Profit (CVP) dan informasi realisasi anggaran tahun lalu. Kedua,
mengetahui besarnya pengaruh informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu, terhadap
efektivitas perencanaan usaha pada Kospin di Kotamadia Semarang. Ketiga, membuktikan secara
empirik tentang penggunaan informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu dalam
hubungannya dengan efektivitas perencanaan usaha Kospin di Kotamadia Semarang
Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan dua
variabel independen, yaitu informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu. Faktor
faktor tersebut diuji pengaruhnya terhadap efektivitas perencanaan usaha baik secara bersama
sama maupun parsial.
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Hasil dari penelitian deskriptif menunjukkan bahwa Kospin di Kotamadia Semarang dalam
menyusun perencanaan usaha, penggunaan informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun
lalu untuk efektifitas perencanaan usaha, mayoritas dalam keadaan cukup. Dari hasil uji statistik
dapat diketahui bahwa secara parsial informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas perencanaan usaha Kospin. Sedangkan
hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa variabel informasi CVP dan informasi realisasi
anggaran tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap efektifitas perencanaan usaha Kospin.
Katakata kunci : Analisis informasi costvolumeprofit (CVP), informasi realisasi anggaran
tahun lalu, efektivitas perencanaan usaha

PENDAHULUAN
Pada akhir tahun 80an, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perbankan yang
terkenal dengan istilah Paket Oktober (Pakto) 88, yang memberikan kemudahan pada masyarakat
untuk mendirikan bank. Hal ini disambut baik oleh semua golongan masyarakat untuk mendirikan
lembaga keuangan. Liberalisasi perbankan lewat Pakto 88, tidak hanya menyuburkan pertumbuhan
bankbank konvensional, tetapi juga lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam.
Permasalahan mulai muncul, ketika semakin bertambahnya jumlah bank yang ada, tidak di
imbangi dengan sistem kontrol yang baik oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya
krisis yang mulai terasa pada pertengahan bulan Juli tahun 1997, yang menurut Dr. Masaru Yashitomi
dari ADB Institute pada dasarnya adalah akibat dari pergerakan dana yang besarbesaran (massive
volume of capital flows) dan double mismatches, yaitu maturity mismatch dan currency mismatch,
yang memicu timbulnya currency crisis yang kemudian diikuti oleh financial (banking) crisis.
Banyak bankbank yang gulung tikar, akan tetapi ada fenomena menarik yang bisa kita lihat dari
krisis ini. Yakni, tidak begitu berpengaruhnya lembagalembaga keuangan mikro dalam menghadapi
gelombang krisis yang ada.
Melihat begitu strategisnya Koperasi Simpan Pinjam bagi pengembangan perekonomian
rakyat kecil, maka Koperasi Simpan Pinjam dituntut untuk berkembang agar dapat memiliki
kemampuan melaksanakan manajemen yang terbuka dan rasional dalam mengelola organisasi
serta usaha berdasarkan prinsipprinsip ekonomi. Sejalan dengan itu, pengelola Koperasi Simpan
Pinjam dalam menjalankan usahanya tentu memerlukan alat bantu dalam merencanakan,
mengawasi, dan untuk pengambilan keputusan usahanya. Salah satu alat bantu yang dapat dipakai
tersebut adalah informasi akuntansi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh Hansen
dan Mowen (1999:4) sebagai berikut; manager need accounting information and need to know
how to use it. Accounting information is needed and used in all phases of management,
including planning, controlling, and decision making
Informasi akuntansi merupakan alat bantu yang penting dalam perusahaan. Apabila informasi
yang disajikan tidak tepat, maka keputusan yang diambil akan cenderung menyesatkan atau bahkan
dapat berakibat fatal bagi perusahaan maupun Kopearsi Simpan Pinjam, dengan demikian dikatakan
informasi yang tepat akan mengurangi ketidakpastian.
Untuk menyiapkan informasi formal tersebut perusahaan memerlukan biaya. Walaupun
demikian, pengadaan informasi formal harus dilaksanakan, karena informasi formal merupakan
sumber daya yang berharga bagi suatu perusahaan agar dapat mempertahankan hidupnya. Pendapat
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ini juga dinyatakan oleh Burc dan Strater (1974:30) yang menyatakan bahwa information is the
valuable resource in any organization. Without formal information most organitation could
not survive.
Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa informasi sangat penting bagi setiap perusahaan,
karena untuk merencanakan, mengarahkan dan memperlancar kegiatan seharihari perusahaan.
Informasi akuntansi dapat dibagi lagi menjadi informasi akuntansi manajemen, informasi
akuntansi keuangan dan informasi operasi. Akuntansi manajemen adalah informasi operasi rinci
dan juga memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam perencanaan, koordinasi
dan pengendalian operasi. Informasi yang dibutuhkan manajemen adalah informasi yang berhubungan
dengan fungsifungsi manajemen.
Begitu juga halnya dengan kebutuhan manajemen Koperasi Simpan Pinjam. Para pengelola/
manajer Koperasi Simpan Pinjam sangat memerlukan informasi akuntansi manajemen yang dapat
memberikan informasi untuk melaksanakan fungsifungsi manajemen tersebut dengan baik.
CostVolumeProfit Analysis (CVP) dan informasi realisasi anggaran tahun lalu, merupakan
bagian dari informasi akuntansi manajemen. Menurut Blocher (2000:308), analisis CVP merupakan
metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi
laba bersih, berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga
jual per unit dan tingkat output.
Sedangkan informasi anggaran sendiri merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi
organisasi; anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi
tujuan organisasi selama periode anggaran. Anggaran meliputi aspek keuangan maupun non
keuangan dari operasi yang direncanakan. Anggaran pada suatu periode merupakan pedoman
untuk melakukan operasi selama periode anggaran dan merupakan proyeksi dari hasil operasi.
Informasi realisasi dari anggaran tahun lalu, dapat memberikan masukan pada pihak
manajemen dalam pembuatan perencanaan usaha untuk tahun yang akan datang. Informasi realisasi
anggaran tahun lalu mempunyai peranan yang penting karena dengan menggunakan informasi
realisasi anggaran tahun lalu, pihak manajemen dapat memproyeksikan perencanaan kedepannya
dengan lebih baik. Hal ini dimungkinkan karena dengan adanya informasi realisasi anggaran tahun
lalu pihak manajemen mempunyai acuan dan bahan pelengkap yang jelas dalam pembuatan
perencanaan usaha kedepannya, terutama dalam penganggaran.
Dari uraian singkat diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa, informasi akuntansi manajemen
mempunyai peranan yang strategis sebagai alat bantu manajemen untuk menjalankan fungsi
manajerialnya. Sedangkan analisis CVP (CostVolumePofit Analysis) dan informasi realisasi
anggaran tahun lalu adalah bagian dari informasi akuntansi manajemen yang dapat dijadikan sebagai
pedoman manajemen untuk efektivitas perencanaan usaha. Hal ini dimungkinkan karena antara
perencanaan, analisis CVP dan anggaran mempunyai hubungan yang erat. Sebagaimana pendapat
Mulyadi (1994:72), bahwa analisis biayavolumelaba (CVP) menyajikan informasi kepada
manajemen untuk perencanaan laba atau usaha yang nantinya akan digunakan sebagai dasar
penyusunan anggaran.
Memperlihatkan fenomena diatas, adalah layak apabila diadakan penelitian yang dapat
mengungkapkan seberapa jauh informasi akuntansi manajemen dapat memberikan informasi untuk
penyusunan perencanaan usaha Koperasi Simpan Pinjam di kotamadia Semarang, sehingga
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perencanaan yang disusun dapat lebih efektif. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian
sebelumnya oleh Rusdarti (2000) dan Handoko (2004) yang meneliti pengaruh Informasi Cost
VolumeProfit (CVP) dan Informasi Realisasi Anggaran Tahun Lalu untuk Penilaian Efektifitas
Perencanaan Usaha (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kotamadia Semarang).
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah
1. Mengetahui apakah Kospin di Kotamadia Semarang dalam menyusun perencanaan usahanya
mendasarkan pada informasi CostVolumeProfit (CVP) dan informasi realisasi anggaran
tahun lalu.
2. Mengetahui besarnya pengaruh informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu,
terhadap efektivitas suatu perencanaan usaha yang disusun oleh Kospin di Kotamadia
Semarang.
3. Membuktikan secara empirik tentang penggunaan informasi CVP dan informasi realisasi
anggaran tahun lalu, dalam mewujudkan efektivitas perencanaan usaha Kospin.
4. Menemukan model / bentuk perencanaan usaha yang baik untuk Kospin di Kotamadia
Semarang.
3.2 MANFAAT PENELITIAN
Kegunaan dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Memberikan masukan dan informasi kepada pihak manajemen Koperasi Simpan Pinjam
tentang seberapa jauh informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu, dapat
digunakan untuk efektivitas perencanaan usaha, sehingga Kospin dapat menyusun perencanaan
usahanya dengan baik demi kemajuan dan perkembangan Kospin yang dikelola.
2. Sebagai model perencanaan usaha yang dapat dijadikan pedoman oleh Koperasi Simpan
Pinjam dalam menyusun suatu perencanaan usaha yang baik.
3. Bahan pertimbangan bagi masyarakat umum, dan pengusaha kelas bawah untuk bergabung
dalam wadah Koperasi Simpan Pinjam.
4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dalam penelitian yang sama di masa yang akan
datang.
II.TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Analisis CVP untuk perencanaan
Analisis Cost Volume Profit (CVP/Biaya Volume Laba) merupakan alat bantu bagi
manajemen dalam perencanaan dan penganggaran yaitu dapat menambah ketepatan dalam membuat
peramalan penjualan atau produksi, biayabiaya, laba rugi sehingga dapat meningkatkan validitas
laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bersangkutan.
Hubungan antara biaya volume laba dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kombinasi faktor
faktor berikut ini :
1. Harga jual produk.
2. Biaya produk.
3. Volume penjualan dan komposisi penjualan.
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Harga jual yang berubah secara individual (tidak mempengaruhi biaya dan anggaran lainnya)
kemungkinan akan berdampak terhadap kuantitas produk yang dijual, laba dan impasnya. Untuk
kenaikan biaya tetap mengakibatkan penurunan laba bersih dan kenaikan impas. Perubahan biaya
variabel per unit dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi besarnya margin kontribusi yang
nantinya juga berdampak pada perubahan laba bersih dan tingkat impas. Sedangkan kenaikan
volume penjualan menyebabkan margin kontribusi dan laba bersih naik.
2.2 Analisis informasi realisasi anggaran tahun lalu untuk perencanaan.
Penganggaran adalah merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang sekaligus dipakai
dasar sistem pengendalian (controlling) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.
Hasil sesungguhnya yang dicapai akan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan didalam
anggaran untuk menentukan, meneliti dan menganalisis selisih yang ditimbulkan serta menentukan
tindak koreksi atau perbaikan yang diperlukan atas kegiatan yang akan datang.
Dalam suatu perusahaan, paket anggaran yang lengkap terdiri atas beberapa elemen atau
jenis anggaran. Paket anggaran yang lengkap tersebut dinamakan juga anggaran induk. Anggaran
Induk (Master Budget) adalah suatu jaringan kerja yang berisi berbagai macam anggaran yang
terpisah namun saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.
Anggaran secara formal dinyatakan dalam bentuk transaksitransaksi dan sebagai
kesanggupan setiap manajer untuk mengadakan serta menggunakan sumber ekonomi perusahaan
dan pencapaian hasilhasil yang diinginkan, anggaran kemudian disusun secara terperinci dan
diproyeksikan dalam laporan keuangan yang diharapkan (Belkoui, 1980).
2.3 Perencanaan.
Perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi
untuk mencapai tujuan (Chuck Williams, 2001:149). Langkah pertama dalam perencanaan adalah
menyusun tujuan. Tujuan atau sasaran (goal) merupakan keadaan masa depan yang berusaha
direalisasikan oleh perusahaan.
Sedangkan Wolk, Gerber and Porter (1988:4) memberikan pendapat sebagaimana berikut:
planning is devided into two categories: shortrun and longrun planning. The shortrun
involves a year or less and the longrun is concerned with the periods beyond a year.
Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan terbagi dalam dua kategori, yaitu:
perencanaan jangka pendek (objectives) dan perencanaan jangka panjang (goals). Perencanaan
jangka pendek meliputi jangka waktu satu tahun atau kurang, sedangkan perencanaan jangka
panjang berhubungan dengan periode yang melebihi satu tahun. Perusahaan yang berskala besar
biasanya harus menyiapkan kedua jenis perencanaan tersebut, baik perencanaan jangka pendek
maupun perencanaan jangka panjang.
Efektivitas perencanaan ditentukan antara keluaran (out put) yang dihasilkan oleh pusat
pertanggungjawaban, dalam merealisasikan perencanaan, dengan tujuan atau sasaran jangka pendek
(objectives). Semakin besar keluaran (out put) yang dikontribusikan terhadap tujuan jangka pendek
(objectives) perusahaan, maka semakin efektiflah perencanaan tersebut. Pengertian efektif
dikemukakan oleh Anthony et al (1984:13) sebagai berikut:…… by effectiveness, we mean
accomplishment; how well an organization units does its job of producing an output of
products or services or the extent to which the unit produces intended or expected result.
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara hasil
yang dicapai dengan hasil yang diinginkan atau standar.
2.4 Hubungan Perencanaan, Analisis CVP dan Anggaran.
Menurut Nelson dan Miller (1981:23) mengenai hubungan perencanaan dengan CVP adalah
sebagai berikut : CostVolumeProfit analysis in useful in the very early stage of planning.
Pendapat tersebut mengatakan bahwa analisis CVP sangat berguna pada tahap awal dari
perencanaan. Berarti analisis CVP disini memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan. Sejalan
dengan pendapat tesebut Dominiak and Loderback (1991:21) mengatakan bahwa: costvolume
profit (CVP) analysis is method for analyzing the relationships among volume, cost and
profit. Manager use these relationships to plan, budget and make dicisions.
Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa analisis CVP digunakan oleh manajer untuk
perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan. Tampak lagi disini bahwa analisis CVP
disamping digunakan perencanaan juga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Sehingga
makin terlihat hubungan antara perencanaan, analisis CVP dan anggaran.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dengan penetapan
tujuan (goals), yakni dengan menggunakan analisis CVP dan berakhir dengan penyusunan
perencanaan tindakan yang bersifat kuantitatif atau dikenal dengan istilah anggaran. Jadi terlihat
bahwa antara perencanaan, analisis CVP dan anggaran mempunyai hubungan yang erat. Sedang
Mulyadi (1984:72) memberikan pendapat bahwa analisis biaya, volume dan laba menyajikan
informasi kepada manajemen untuk perencanaan laba yang nantinya akan digunakan sebagai
dasar penyusunan anggaran. Sehingga merupakan alat yang dapat membantu manajemen untuk
penyusunan suatu perencanaan usaha.
2.5 Koperasi Simpan Pinjam dan Perencanaan
Bagi Koperasi Simpan Pinjam, penyusunan perencanaan adalah identik dengan penyusunan
program kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh Siagian (1992:149) sebagai
berikut:
Penyusunan program kerja adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian
rupa sehingga program kerja itu memiliki ciriciri operasional tertentu. Dengan penjabaran yang
tepat terlihat paling sedikit lima hal; yaitu:
1. Sasaran (target laba) yang hendak dicapai.
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
3. Anggaran pendapatan dan biaya.
4. Jenisjenis kegiatan yang akan dilaksanakan .
5. Tenaga kerja, jumlah dan kualifikasinya.
2.6 Penelitian Terdahulu.
Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh informasi Cost Volume Profit (CVP/Biaya
Volume Laba) dan Anggaran terhadap efektivitas perencanaan usaha telah dilakukan oleh beberapa
peneliti antara lain sebagai berikut: (1).Rusdarti (2000) yang dalam penelitiannya mengambil obyek
Koperasi Pasar di Kotamadia Semarang yang berjumlah 22 Koperasi. Hasil penelitiannya

ANALISIS HUBUNGAN INFORMASI COSTVOLUMEPROFIT (CVP) DAN INFORMASI
REALISASI ANGGARAN TAHUN LALU UNTUK PENILAIAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN
USAHA (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTAMADIA SEMARANG)

Luhgiatno, Widaryanti, Ndaruningpuri W.

101

menunjukkan bahwa Koperasi Pasar di Kodia Semarang dalam menyusun perencanaan usaha,
informasi CVP dan Anggaran belum digunakan secara baik, sehingga dalam kriteria cukup secara
berturutturut hasil persentase untuk variabel perencanaan usaha (Y) = 56,12 %, variabel CVP
(X1)=41,43% dan variabel Anggaran (X2) sebesar 59,52%. Cost Volume Profit (CVP/Biaya Volume
Laba) dan Anggaran secara bersamasama berpengaruh tehadap perencanaan usaha Koperasi
Pasar yaitu sebesar 61,99% dan sisanya sebesar 38,01% dipengaruhi oleh faktor lain. Secara
parsial untuk variabel Cost Volume Profit (CVP) mempunyai pengaruh sebesar 58,06% dan variabel
anggaran sebesar 9,45%.(2). Moh Sri Handoko (2004) yang dalam penelitiannya mengambil obyek
Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kotamadia Semarang yang berjumlah 21 BMT, hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa perencanaan usaha Baitul Maal wat Tamwil atau BMT (Y), informasi Cost
VolumeProfit (CVP) (X1) dan informasi realisasi anggaran tahun lalu (X2) secara deskiptif
persentase untuk kiteria baik sekali tidak ada (0%) sebagian besar dalam kategori kurang cukup
secara berturutturut untuk masingmasing variabel efektivitas perencanaan usaha (Y) sebesar
59%, variabel informasi CVP sebesar 50% dan variabel informasi realisasi anggaran tahun sebesar
72,8%. Berdasarkan hasil analisis dengan ujiF dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,923
maka dapat diketahui bahwa informasi CostVolumeProfit atau CVP (X1) dan informasi realisasi
anggaran tahun lalu (X2) secara bersamasama berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan
usaha BMT (Y) yaitu sebesar 92,3 % Dengan kata lain, variasi efektivitas perencanaan usaha
sebesar 92,3 % ditentukan oleh variasi informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu,
dan sisanya sebesar 7,7 % dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial dengan ujit dan korelasi
parsial dapat diketahui bahwa pengaruh Cost –VolumeProfit (CVP) terhadap efektivitas
perencanaan usaha BMT sebesar 66,6 %. Sedangkan pengaruh variabel informasi realisasi anggaran
tahun lalu terhadap efektivitas perencanaan usaha BMT sebesar 33,2 %.
2.7 Kerangka Pemikiran.
Uma Sekaran (1995) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah penting (Sugiyono, 1999).
Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila pada penelitian tersebut
berkaitan dengan dua variabel atau lebih. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini
untuk menggambarkan pengaruh informasi Cost Volume Profit (CVP/Biaya Volume Laba) dan
informasi realisasi anggaran tahun lalu terhadap efektifitas perencanaan usaha Kospin di Kotamadia
Semarang adalah sebagai berikut:
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Diagram 2.2.

Analisis Informasi
CVP dan realisasi anggaran tahun lalu

Tujuan

Tindakan

Sumber Daya

Implementasi

Hasil Perencanaan yang Efektif

2.8 Hipotesis
Dari permasalahan yang diangkat diatas dengan dilandasi tinjauan pustaka, maka diambil suatu
hipotesis sebagai berikut:
H1
: Informasi Cost Volume Profit (CVP/Biaya Volume dan Laba) mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap efektivitas perencanaan usaha
H2
: Informasi realisasi anggaran tahun lalu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
efektivitas perencanaan usaha
H3
: Secara bersamasama (simultan) informasi Cost Volume Profit (CVP/Biaya Volume
Laba) dan informasi realisasi anggaran tahun lalu mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap efektivitas perencanaan usaha.
III. METODE PENELITIAN
3.1 Variabel Penelitian.
Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya
atau timbulnya variabel yang lainnya (variabel dependen). Variabel independen dalam penelitian ini
adalah informasi Cost Volume Profit (CVP/Biaya Volume Laba) dan Anggaran.
Variabel dependen, yaitu variabel yang jadi fokus penelitian atau variabel yang tergantung
atas variabel lain (Moh. Nasir, 1999:150). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perencanaan
usaha.
Untuk keperluan pengujian, maka variabelvariabel tersebut dijabarkan sehingga diperoleh
indikatorindikator variabel yang bersangkutan.
3.2 Definisi Operasional.
Perencanaan usaha sebagai variabel tak bebas, menurut Siagian (1992:149) adalah penjabaran
suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciriciri
operasional tertentu. Dengan penjabaran yang tepat terlihat paling sedikit lima hal; yaitu:
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1.
2.
3.
4.
5.

Sasaran kongrit (target laba) yang hendak dicapai.
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
Anggaran pendapatan dan biaya.
Jenisjenis kegiatan yang akan dilaksanakan .
Tenaga kerja, jumlah dan kualifikasinya.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa variabel perencanaan meliputi elemenelemen
sebagai berikut: sasaransasaran (target laba) yang diinginkan, anggaran, jenisjenis kegiatan dan
tenaga kerja serta kualifikasinya (sumbersumber daya). Untuk memperjelas operasional elemen
elemen dari variabel perencanaan dapat dilihat berikut ini:
Tabel 1
Variabel Perencanaan Usaha
ELEMEN
1. Sasaran.

2. Anggaran.

3.Jenisjenis
kegiatan.

4.Sumbersumber
daya.

KONSEP
INDIKATOR
Tujuantujuan
yang
ingin Perbandingan
kelengkapan
dicapai pada aneka macam sarana yang ada/sesungguhnya
periode waktu.
dengan kelengkapan sarana
yang standar.
Adanya
RAPB
(Rencana Perbandingan
kelengkapan
Anggaran Pendapatan dan RAPB yang sesungguhnya
Belanja/Biaya).
dengan RAPB yang standar.
Rincian jenisjenis kegiatan Perbandingan
kelengkapan
atau tindakan yang akan uraian jenisjenis kegiatan
dilaksanakan untuk mencapai yang sesungguhnya dengan
sasaran yang telah ditetapkan.
yang standar.
Orangorang dan alat yang Perbandingan
kelengkapan
diperlukan untuk mencapai sumbersumber daya yang
sasaran yang ditetapkan.
sesungguhnya dengan yang
standar.

Mas’ud Machfoeds (1989, 271) menyebutkan bahwa salah satu alat bantu perencanaan
laba jangka pendek adalah analisis biaya , kuantitas dan laba (cost, profit, volume analysis). Analisis
biaya, kuantitas dan laba merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting tersebut.
Sedangkan pengertian anggaran itu sendiri menurut RA. Supriyono (1992,340) adalah suatu rencana
terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana
sumbersumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu umumnya satu tahun.
Untuk memperjelas operasional elemenelemen variabel diatas dapat dilihat dari tabel berikut ini:
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Tabel 2
Variabel Informasi CVP dan Anggaran
ELEMEN
1.Informasi CVP

2.Informasi
Anggaran

KONSEP
Volume
Kredit,
Volume
Simpanan, Biaya operasional,
Biaya Non Operasional, Target
Kemanfaatan/Laba, Nisbah.
Suatu rencana operasi yang
disusun secara kualitatif, yang
dikonversikan dalam rupiah.

Tingkat
CVP

INDIKATOR
pemanfaatan analisis

Tingkat
penggunaan
dan
kelengkapan Anggaran RAPB
Kospin yang mencakup:
1. Anggaran pendapatan.
2. Anggaran biaya operasional
3. Anggaran pengeluaran modal.
4. Anggaran kas
5. Anggaran Posisi Keuangan.
6. Anggaran Strech
7. Anggaran Suplement
8. Anggaran Bracket

4.3 Penentuan Sampel.
Dalam penelitian ini digunakan metode survey, dimana survey dilakukan pada seluruh Kospin
yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Semarang.
3.4 Jenis dan Sumber Data.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh
dari/dengan membagikan angket atau kuesioner kepada responden dalam hal ini adalah pengurus
atau pengelola Kospin yang menjadi sampel penelitian. Selain angket data juga diperoleh dari
buku Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Kospin atau perencanaan usaha yang
dibuat oleh kospin yang bersangkutan.
3.5 Metode Pengumpulan Data.
Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, angket/
kuesioner dan studi pustaka. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang Rencana
Anggaran, perhitungan analisis CVP, realisasi anggaran usaha yang ada pada Koperasi.
Angket/kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan usaha, informasi
CVP dan informasi Anggaran. Angket/kuesioner untuk setiap Koperasi Simpan Pinjam digunakan
angket/kuesioner terstruktur, yaitu angket yang sudah menyediakan beberapa alternatif jawaban.
Studi pustaka dilakukan dengan melakukan telaah, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur
literatur pustaka.
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3.6 Metode Analisis.
Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda
dengan persamaan kuadrat terkecil (OLS/Ordinary Least Squares).
Secara matematis, pengaruh informasi CVP dan informasi Anggaran terhadap perencanaan
usaha dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = b0 + b1 X1+ b2 X2 + Ui
Dimana:
Y = Perencanaan Usaha
b = estimate parameter
C1 = informasi CVP
C2 = informasi Anggaran
Ui = variabel pengganggu
Sedangkan untuk menguji apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak, dalam hal ini
menggunakan analisis ujiF dan analisis ujit.
Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan:
1.
Uji secara parsial untuk mengetahui pengaruh masingmasing digunakan ujit.
2.
Uji secara keseluruhan dilakukan dengan ujiF.
Selanjutnya untuk mencari kaidah keputusannya dipergunakan tabel t dan tabel F dengan a
= 0,05 atau taraf kepercayaan 95%, apabila:
a.thitung > ttabel , maka Ho ditolak dan thitung < ttabel , maka Ho diterima
b.Fhitung > Ftabel , maka Ho ditolak dan Fhitung < Ftabel , maka Ho diterima.
Instrumen atau alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner, sehingga perlu dilakukan uji reliabilitas dan validitas data. Instrumen tersebut dapat di
katakan reliabel apabila dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten atau tidak berbeda
jauh pada saat akan dipakai untuk mengukur ulang pada obyek yang sama. Pengujian reliabilitas
instrumen yang berbentuk uraian atau angket dengan skala bertingkat menggunakan formula Alpha
(Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 1998:195).
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen ( Suharsimi, 1998). Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan, mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya
validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran
tentang variabel yang dimaksud.
3.10 Uji Asumsi Klasik.
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan
benarbenar terbebas dari adanya gejala multikolinearitas, gejala autokorelasi, gejala
heteroskedastisitas, dan gejala normalisasi. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah
data sampel dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. “Untuk melihat normalitas data dilakukan
dengan menggunakan Uji Kolmogorof Smirnov satu arah (Kuncoro,2001)”. Untuk mendeteksi
ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat hasil perhitungan Uji Durbin Watson.”Uji Durbin
Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan
mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel
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penjelas (Kuncoro, 2001)”. Adanya multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat Variance
inflation Factor (VIF). Multikolineritas akan terjadi apabila tingkat VIF lebih besar dari 10 (Webster,
1998) atau menurut Gujarati (Kuncoro,2001), apabila koefisien korelasi berada diatas 0,80.Uji
Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat diagram scatterplot yaitu apabila data membentuk
suatu pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas yang serius.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Objek Penelitian
Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) yang menjadi obyek penelitian adalah Koperasi Simpan
Pinjam yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Semarang sampai dengan
bulan Maret tahun 2007. Adapun jumlah Kospin yang berada dalam daftar Dinas Koperasi dan
UKM adalah sebanyak 13 Kospin.
Dalam operasinya, Kospin, yang menjalankan fungsi sebagai sarana pengelola, yang
menjembatani uang menganggur (idle money) para pemilik harta untuk dikelola secara produktif
dan tepat guna bagi pengembangan ekonomi rakyat, khususnya para pengusaha kecil.
4.2. Analisis Data dan Pembahasan.
Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan dua
variabel independen, yaitu informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu. Sedangkan
alat bantu statistik yang dipakai adalah program SPSS 12.0 for windows.
4.2.1. Efektivitas Perencanaan Usaha.
Hasil penelitian secara deskriptif efektivitas perencanaan usaha dapat dilihat pada tabel
berikut, Kospin Kodia Semarang dalam membuat perencanaan usaha dalam kriteria baik sekali
tidak ada, baik sebesar 25,6%, cukup sebesar 47%, kurang cukup sebesar 27,4% sedangkan dalam
kriteria buruk sebesar 0%. Dengan demikian, Kospin dalam pembuatan perencanaan usahanya
persentase terbesar adalah dalam kriteria cukup.
Hasil penelitian secara deskriptif variabel informasi CVP dapat diketahui bahwa variabel
informasi Cost Volume Profit (CVP), Kospin Kotamadia Semarang dalam kiteria baik sekali tidak
ada, dalam kriteria baik sebesar 29,2%. Sedangkan untuk kriteria cukup persentasinya sebesar
53,8%, kriteria kurang cukup sebesar 16,9% dan dalam kriteria buruk tidak ada. Dengan demikian,
Kospin Kotamadia Semarang dalam memperhitungkan cost volume profit (CVP) untuk
perencanaan usahanya yang terbesar adalah dalam kategori cukup.
Hasil penelitian secara deskriptif variabel informasi realisasi anggaran tahun lalu dapat diketahui
bahwa variabel informasi realisasi anggaran tahun lalu Kospin Kotamadia Semarang dalam kriteria
baik sekali sebanyak 1, 7% dan baik sebanyak 12,6%, sedangkan untuk kategori cukup persentasenya
sebesar 35%, kriteria kurang cukup 40,2% dan kriteria buruk sebesar 10,3%. Dengan demikian,
Kospin Kotamadia Semarang dalam pembuatan informasi realisasi anggaran tahun lalu untuk
perencanaan usahanya yang terbesar adalah dalam kriteria kurang cukup.
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4.2.2. Pengujian Reabilitas dan validitas.
4.2.2.1. Uji Realibilitas.
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan
adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dari hasil pengujian reliabilitas konstrak yang
valid dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.5.
Hasil uji Reliabilitas konstrak.
Konstrak

Alpha

r tabel

kesahihan

Y (Var. Efektivitas Perencanaan Usaha)

0,831

0,553

Valid

X1 (Var. Informasi CVP)

0,861

0,553

Valid

X2 (Var. Info. Realisasi Anggaran Tahun lalu)

0,859

0,553

Valid

Sumber: data primer Kospin seKotamadia Semarang (diolah)
Dari data diatas, hasil Cronbach Alpha sebesar lebih besar dari r tabel dan juga jauh diatas 0,60.
Jadi dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari konstrak atau variabel tinggi.
4.1.1.1. Uji Validitas.
Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil pengujian validitas konstrak kuesioner
yang valid dapat dilihat pada tabel 4.6. di bawah ini:
Tabel 4.6.
Hasil uji Validitas konstrak
Butir

r tabel

Faktor Y
R hitung

Kesahihan

Faktor X1
R hitung Kesahihan

Faktor X2
R hitung

Kesahihan

1

0,553

0,586

Valid

0,602

Valid

0,713

Valid

2

0,553

0,561

Valid

0,636

Valid

0,771

Valid

3

0,553

0,568

Valid

0,743

Valid

0,617

Valid

4

0,553

0,734

Valid

0,743

Valid

0,562

Valid

5

0,553

0,573

Valid

0,794

Valid

0,580

Valid

6

0,553

0,567

Valid

0,661

Valid

7

0,553

0,665

Valid

0,675

Valid

8

0,553

0,203

Tidak valid

0,582

Valid

9

0,553

0,568

Valid

0,568

Valid

Sumber: data primer Kospin seKotamadia Semarang (diolah)
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4.1.1. Pengujian Terhadap Gejala Asumsi Klasik Regresi.
4.1.1.1. Uji Normalitas.
Untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi normal dapat dilakukan dengan
menggunakan uji one sample KolmogorovSmirnov Test dengan a = 5 persen. Distribusi data
dinyatakan normal apabila setiap variabel yang dianalisis mempunyai nilai signifikansi lebih dari
0,05. Hasil uji normalitas data dapat dilihat dalam tabel 4.7.
Tabel 4.7.
One  Sample Kolmogorov  Smirnov Test
( Uji Normalitas Data )
No.

1
2
3

Variabel

Kolmogorov
Smirnov Z

Efektivitas Perencanaan Usaha 0,551
0,768
Informasi CVP
Informasi
Realisasi 0,588
Anggaran Tahun Lalu

Asymp.
Sig.
(2tailed)
0,921
0,596
0,880

Keterangan

Distribusi

P> 0,05
P> 0,05
P> 0,05

Normal
Normal
Normal

Sumber: data primer Kospin seKotamadia Semarang (diolah)

4.1.1.1. Uji Multikolinearitas.
Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah variabel bebas saling berhubungan secara
linier. Apabila sebagian atau seluruh variabel bebas berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas.
Multikolinearitas akan menjadi masalah bila berderajat besar dan apabila berderajat rendah maka
multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya bagi regresi.
Tabel 4.8.
Uji Multikolinearitas Data
Variabel
(Constant)
Informasi CVP
Informasi realisasi anggaran tahun lalu

Tolerance

VIF

0,809
0,809

1,236
1,236

Sumber : Data primer Kospin seKotamadia Semarang yang diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model empiris yang
diuji. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tolerance dari semua variabel independen yang lebih dari 0,1.
Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) menunjukkan tidak ada satupun variabel
independen yang memiliki VIF lebih dari 10
4.1.1.1. Uji Autokorelasi
Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji DurbinWatson dimana hasil
perhitungan nilai DurbinWatson dengan taraf signifikasi 5%, jumlah sampel 13 dan jumlah variabel
independen 2 (dua), sehingga diperoleh nilai dl sebesar 0,95 dan du sebesar 1,54. Secara lebih
lengkap posisi DurbinWatson hitung bisa di lihat pada gambar di bawah ini:
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Positif Raguragu Tidak terjadi Raguragu Negatif
dl
0,95

du
1,54

4  dl
4  du
2,46
3,05
2,891

Oleh karena nilai Durbin –Watson hitung sebesar 2,891, terletak antara 4du dan 4dl, maka
dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi, karena tidak terletak di daerah positif atau
negative, sehingga data layak dipergunakan untuk regresi.
4.1.1.1. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik, untuk mengetahui
apakah nilai ratarata yang ditaksir dari nilai Y secara sistematis berhubungan dengan kuadrat
residual menunjukkan suatu pola yang sistematis (Gujarati,1995). Dari scatterplots di bawah ini
terlihat titiktitik yang menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0
pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi,
sehingga model regresi layak dipakai untuk melakukan pengujian.
4.1.1. Pengujian Regresi dan Hipotesis.
4.1.1.1. Uji Regresi Berganda
Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya hubungan X sebagai variabel bebas
(informasi CostVolumeProfit (CVP) dan informasi realisasi anggaran tahun lalu) dengan Y sebagai
variabel terikat (efektivitas perencanaan usaha). Untuk menguji adanya hubungan variabel bebas
dengan variabel terikat, maka dilakukan pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.
Hasil pengujian regresi linear berganda dan uraian masingmasing hipotesis untuk menjelaskan
apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau hipotesis tersebut tidak dapat diterima, dapat
dilihat pada tabel 4.12. beserta penjelasan masing  masing hipotesis berikut ini.
Tabel 4.12.
Hasil Analisis Data
Unstandardized
Coefficients
B

(Constant)
Informasi CVP
Info. realisasi anggaran tahun lalu

5.780
0.969
0.258

Std. Error

Standardized
Coefficients
1.1.1.1

2.061
.139
.067

Tingkat Signifikan : 5%
Variabel Dependen = efektivitas perencanaan usaha
Sumber: data primer Kospin seKotamadia Semarang (diolah).
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t

Sig.

Beta
2.805 .019
.715 6.996 .000
.396 3.868 .003

Dari hasil pengujian regresi diatas dapat dimasukan ke dalam rumus regresi sebagai berikut;
Efektivitas perencanaan usaha = 5,780 + 0,969 informasi CVP + 0,258 informasi realisasi anggaran
tahun lalu.
Dari model regresi di atas diperoleh konstanta sebesar 5,780 artinya bahwa apabila tidak
ada informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu, maka efektivitas perencanaan
usaha sebesar 5,780. Koefisien regresi informasi CVP sebesar 0,969; hal ini berarti bahwa setiap
perubahan informasi CVP sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap maka efektivitas
perencanaan usaha akan meningkat sebesar 0,969. Informasi realisasi anggaran tahun lalu
mempunyai koefisien regresi sebesar 0,258 dan bertanda positif, maka setiap perubahan informasi
realisasi anggaran tahun lalu sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap, efektivitas
perencanaan usaha akan mengalami perubahan sebesar 0,258 dengan arah yang sama.
4.1.1.1. Pengujian Goodness of Fit
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam model
regresi dapat menjelaskan variasi data variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dari hasil
perhitungan koefisien determinasi (R2) antara nol dan satu (0< R2 <1). Bila koefisien determinasi
mendekati angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model regresi tidak
dapat menjelaskan variasi data variabel dependen. Jika koefisien determinasi mendekati angka 1,
maka dapat diartikan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi data variabel
independen. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.13.
Tabel 4.13.
Pengujian Goodness of Fit
Model

R
1 .957

R Square
.915

Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.898
1.177

Durbin
Watson
2.891

Sumber: data primer Kospin seKotamadia Semarang (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi (R2) menunjukkan angka 0,898. Hal ini
berarti bahwa variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variasi variabel dependen
sebesar 89,8 persen. Sedangkan sebanyak 11,2 persen variasi variabel dependen dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
4.1.1.1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan.
1. Untuk menguji pengaruh variabel informasi CostVolumeProfit (CVP) dan variabel informasi
realisasi anggaran tahun lalu, terhadap efektivitas perencanaan usaha secara simultan (H3)
dilakukan dengan uji F.
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Tabel 4.14.
Nilai F hitung
Model
Sum of Squares
1
Regression
236.605
Residual
22.472
Total
259.077

df
2
10
12

Mean Square
118.303
2.247

F
Sig.
52.645 .000

Sumber: data primer Kospin seKotamadia Semarang (diolah)

Hasil uji F menyatakan bahwa informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu
secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan usaha pada tingkat signifikansi
0,000. Sedangkan dengan Fhitung (52.643) > Ftabel (4,10). Dengan demikian pada penelitian ini dapat
menerima H1 dan menolak H0.
4.1.1.1.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial.
Pengujian hipotesis secara parsial yaitu hipotesis pertama (H1) dan hipotesis kedua (H2)
dilakukan dengan uji t. Secara parsial dari masingmasing variabel independen ditemukan pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan dengan hasi ttest (tabel 4.16.)
untuk variabel informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu masingmasing
menghasilkan significancet (Sig t) sebesar 0,000 dan 0,003; dimana angka ini berada dibawah
level of significance yang digunakan yaitu 5 %. Dengan kata lain informasi CVP dan informasi
realisasi anggaran tahun lalu signifikan berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan usaha.
Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa informasi CVP berpengaruh secara
signifikan terhadap efektivitas perencanaan usaha diterima (H0 ditolak). Hal ini karena tingkat
signifikansinya sebesar 0,000 di bawah a = 0,05 dan nilai t hitung yang sebesar 6,990 lebih besar
dari t tabel sebesar 1,796.
Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa informasi realisasi anggaran tahun lalu
berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas perencanaan usaha diterima (H0 ditolak). Hal
ini karena tingkat signifikansinya sebesar 0,003 di bawah = 0,05 dan nilai t hitung yang sebesar
3,868 lebih besar dari t tabel sebesar 1,796.
Tabel 4.16.
Nilai hasil uji t
Unstandardized Coefficients
Model

1 (Constant)
var. informasi CVP
var. info. realisasi
anggaran tahun lalu

B

Std. Error

5.780
0.969
0.258

Sumber: data primer Kospin seKotamadia Semarang (diolah)
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2.061
.139
.067

Standardized
Coefficients
Beta

.715
.396

t

Sig.

2.805 .019
6.990 .000
3.868 .003

4.1.1. Pembahasan.
Hasil penelitian secara deskriptif persentase dapat diketahui bahwa Kospin Kotamadia
Semarang, dalam menyusun perencanaan usaha, informasi CostVolumeProfit (CVP) dan informasi
realisasi anggaran tahun lalu dalam kategori cukup yaitu yang terbesar persentasenya secara
berurutan untuk variabel perencanaan usaha sebesar 47%, variabel informasi CVP sebesar 53,8%
dan variabel informasi realisasi anggaran tahun sebesar 35%.
Hal ini bisa terjadi karena sumber daya manusianya sangat terbatas. Pengurus Kospin adalah
orangorang yang pengetahuannya tehadap dunia keuangan yang masih minim, demikian juga
dengan para karyawan Kospin tingkat pendidikannya yang tidak memadahi. Disamping
permasalahan sumber daya manusia, permasalahan pendanaan juga jadi kendala, terutama
permasalahan insentif yang diberikan kepada karyawan Kospin yang kurang menarik, yaitu berkisar
UMR (upah minimum regional). Untuk kiteria baik sekali tidak ada (0%), bagi Kospin kriteria
tersebut sangat ideal dan bagi pengurus Kospin maupun manajernya sebagai hal yang masih sulit
untuk dicapai.
Pola pembukuan yang di buat oleh Kospin, masih sangat sederhana. Begitu juga
pemanfaatannya sebagai salah satu sumber informasi keuangan. Informasi akuntansi kurang
memberikan data sesuai kebutuhan manajemen, sehingga cukup sulit untuk pengambilan keputusan
dalam manajemen.
Hasil penelitian secara ekonometrika dengan pemecahan OLS berdasarkan ujiF dapat
diketahui bahwa Fhitung = 54,031 > F tabel = 4,10 hal ini berarti tolak H0, dengan demikian maka
informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu secara bersamasama berpengaruh
terhadap efektivitas perencanaan usaha Kospin. Pengaruh ini juga dapat dilihat dari koefisien
determinasi R2 sebesar 0,898 atau dengan kata lain variasi efektivitas perencanaan usaha Kospin
sebesar 89,8% ditentukan oleh variasi informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu,
sedangkan sisanya sebesar 11,2% ditentukan oleh faktor lain. Pengurus Kospin dalam pembuatan
perencanaan usaha jangka pendek untuk Kospinnya, harus memperhatikan kedua variabel tersebut.
Variabel informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu, penting untuk penyusunan
RAPB Kospin, sebab dengan memperhatikan kedua variabel tersebut, maka perencanaan usaha
yang dibuat dapat efektif. Biayabiaya yang tidak efektif bagi Kospin dapat ditekan dengan
mengetahui variabel CVP, demikian juga mengenai volume transaksi maupun laba/keuntungan.
Hasil analisis secara parsial dengan ujit untuk variabel informasi CVP terhadap efektivitas
perencanaan usaha Kospin dapat diketahui bahwa thitung = 6,990 > ttabel = 1,796 hal ini berarti tolak
H0. Dengan demikian CVP berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas perencanaan
usaha Kospin. CVP merupakan informasi yang penting bagi manajemen dalam menyusun
perencanaan usaha Kospin, agar perencanaan yang disusun dapat efektif dan efisien. Besarnya
pengaruh CostVolumePofit (CVP) atau X1 terhadap efektivitas perencanaan usaha Kospin (Y)
dengan asumsi variabel informasi realisasi anggaran tahun lalu (X2) tetap, dinyatakan dengan
konstanta sebesar 0,969 artinya bahwa perubahan informasi CVP sebesar satu satuan akan
meningkatkan efektivitas perencanaan usaha sebesar 0,969.
Hasil analisis secara parsial dengan ujit untuk variabel informasi realisasi anggaran tahun
lalu (X2) terhadap efektivitas perencanaan usaha Kospin (Y) dapat diketahui bahwa t hitung = 3,868
> t tabel = 1,796, hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian variabel informasi realisasi anggaran
tahun lalu mempunyai pengaruh terhadap efektivitas perencanaan usaha Kospin. Besarnya pengaruh
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informasi realisasi anggaran tahun lalu (X2) terhadap perencanaan usaha (Y), memiliki koefisien
regresi sebesar 0,258 dan bertanda positif, maka setiap perubahan informasi realisasi anggaran
tahun lalu dengan asumsi variabel informasi CVP (X1) tetap, akan meningkatkan efektivitas
perencanaan usaha sebesar 0,258 dengan arah yang sama.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai informasi CVP dan informasi realisasi
anggaran tahun lalu serta efektivitas perencanaan usaha Kospin di Kotamadia Semarang dapat di
tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perencanaan usaha Kospin (Y), informasi CostVolumeProfit (CVP) (X1) dan informasi
realisasi anggaran tahun lalu (X2) secara deskiptif persentase untuk kiteria baik sekali tidak
ada (0%) sebagian besar dalam kategori cukup secara berturutturut untuk masingmasing
variabel efektivitas perencanaan usaha (Y) sebesar 47%, variabel informasi CVP sebesar
53,8% dan variabel informasi realisasi anggaran tahun sebesar 35%.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan ujiF dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,898 maka
dapat diketahui bahwa informasi CostVolumeProfit atau CVP (X1) dan informasi realisasi
anggaran tahun lalu (X2) secara bersamasama berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan
usaha Kospin (Y) yaitu sebesar 89,8 % Dengan kata lain, variasi efektivitas perencanaan
usaha sebesar 89,8 % ditentukan oleh variasi informasi CVP dan informasi realisasi anggaran
tahun lalu, dan sisanya sebesar 11,2 % dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Secara parsial dengan ujit dan korelasi parsial dapat diketahui bahwa pengaruh Cost –
VolumeProfit (CVP) terhadap efektivitas perencanaan usaha Kospin sebesar 66,6 %.
Sedangkan pengaruh variabel informasi realisasi anggaran tahun lalu terhadap efektivitas
perencanaan usaha Kospin sebesar 33,2 %.
Saran
1. Disarankan kepada pengurus dan manajer Kospin di Kotamadia Semarang agar dalam
menyusun perencanaan usaha, terutama dalam perencanaan SHU, perencanaan volume
transaksi (penjualan) yang akan dilakukan supaya ditentukan melalui analisis informasi CVP
dan informasi realisasi anggaran tahun lalu,untuk dijadikan jadi titik tolak atau dasar untuk
penyusunan RAPB Kospin.
2. Dalam meningkatkan kemampuan Kospin menyusun perencanaan usaha dengan menggunakan
analisis informasi CVP dan informasi realisasi anggaran tahun lalu, perlu peningkatan sumber
daya manusia dalam Kospin melalui pelatihanpelatihan yang diselenggarakan oleh Balatkop
ataupun studi banding dengan Kospin yang sudah mampu menyusun dengan baik.
Bagi peneliti Kospin lainnya, yang ingin melakukan penelitian terhadap Kospin diharapkan
mengambil sampel yang lebih banyak. Dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 13 Kospin
di Kotamadia Semarang. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti menambah jumlah Kospin
yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian, karena dengan menambah jumlah sampel penelitian
diharapkan dapat memperbaiki tingkat kenormalitasan dari data, heteroskedastisitas, multikolinieritas,
dan autokorelasi.
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