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Abstract
Upon, the corporation focus in a bussiness was to get financial adventages only. The
bussinessman have not been demanded to give attention to the effect of their corporations services
to the steak holder (either directly nor indirectly). Now, the corporations services cannot be run
any more without regarding the internal surrounding (employees, investors) or external surrounding
(public and environment). To show the attention process with the recycled residue which is not
polluse the environment and to many ways to conserve the environment.
The corporations attentions to the environment must be in creased in reformation era which
is showed by the transparancy increase. The corporation which do not have the social and
environment attention will get many obstacles such as getting public go strike, even the corporation
will be stopped producting by the authority.
Keywords: Social, environment, corporation, responsibility

Abstrak

Dulu, fokus perusahaan di dunia usaha hanyalah berkisar pada keuntungan finansial semata.
Para pelaku perusahaan belum dituntut untuk memperdulikan dampak kegiatan perusahaan mereka
terhadap pihakpihak yang terkait dengan perusahaan (baik terkait langsung ataupun tidak langsung).
Sekarang, praktik perusahaan tanpa memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan internal
(misalnya: karyawan, pemegang saham) maupun eksternal (misalnya: masyarakat umum, dan
lingkungan) sudah tidak bisa lagi dijalankan. Untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat,
perusahaan bisa menjadi pendukung kegiatankegiatan kemasyarakatan, misalnya untuk kepedulian
pada lingkungan, perusahaan bisa menggunakan bahanbahan yang ramah lingkungan, proses
produksi dengan limbah yang telah diolah dengan tepat agar tidak mencemarkan lingkungan, serta
melakukan upaya yang dapat mempertahankan kelestarian lingkungan.
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Dalam era reformasi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keterbukaan,
seharusnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan yang
tidak memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitarnya akan banyak menemui berbagai
kendala, misalnya sering didemo oleh masyarakat, bahkan ada perusahaan yang terpaksa ditutup
oleh pihak yang berwenang.
Kata Kunci: Sosial, lingkungan, perusahaan, tanggung jawab

1. Pendahuluan
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang melesat sejak revolusi industri abad 18 di
Inggris hingga mencapai klimaksnya yang melahirkan kolonialisme yang kemudian memantapkan
peran modal (kapitalisme) dan khususnya peran korporasi.
Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan
bagi masyarakat, dimana menurut pendekatan teori akuntansi tradisonal, perusahaan harus
memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat.
Perusahaan bisa memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat
untuk dikomsumsi, perusahaan membayar pajak, memberikan sumbangan, dan lainlain. Karenanya
perusahaan mendapat legitimasi bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya. Namun, lama
kelamaan perusahaan hanya mencari keuntungan yang sebesarbesarnya (laba yang maksimum).
Namun seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat semakin menyadari adanya dampakdampak
sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencari laba yang
maksimal, yang semakin lama semakin besar yang sukar. Akibat peran kapital terlalu mendominasi
kemudian terjadi eksploitasi sumbersumber alam serta masyarakat (sosial) tanpa batas untuk
kemajuan perusahaan atau korporasi yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan
alam yang sudah barang tentu akan mengusik kenyamanan manusia, seperti populasi, kerancunan,
kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenangwenangan, dan lainlain.
Aksi protes terhadap perusahaan seringkali dilakukan oleh para keryawan dan buruh dalam
rangka menuntut kebijakan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan lainnya yang dirasakan
kurang mencerminkan nilai keadilan. Aksi yang serupa juga tidak jarang dilakukan oleh pihak
masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen, maupun masyarakat yang berada di lingkungan
sekitar pabrik. Masyarakat sebagai konsumen seringkali protes terhadap halhal yang berkaitan
dengan mutu produk sehubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kehalalan suatu produk
bagi konsumennya. Sedangkan protes yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar pabrik biasanya
berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik.
Besarnya dampak negatif perusahaan terhadap kehidupan masyarkat, maka masyarakat
pun menginginkan agar dampak ini dikontrol, sehingga dampak negatif tidak semakin berkembang.
Dari sini berkembanglah ilmu akuntansi yang selama ini dikenal hanya memberikan informasi tentang
kegiatan perusahaan dengan pihak ketiga, maka dengan adanya tuntutan ini, akuntansi bukan hanya
merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak ketiga, tetapi juga dengan
lingkungannya. Hubungan perusahaan dengan lingkungannya besifat nonreciprocal artinya
transaksi itu tidak menimbulkan hubungan timbal balik dari pihakpihak yang terkait.
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2. PEMBAHASAN
2.1. Ruang Lingkup Stakeholder
Beberapa literatur menekankan 4 (empat) hal yang menjadi isuisu krusial dalm ruang lingkup
stakeholder saat ini (kelley, 1991 dan Kirby, 1998) dalam Irene (1999). Keempat hal tersebut
adalah:
a. Regulasi Pemerintah (Govermental Regulation)
Yaitu peraturanpertauran yang dikeluarkan pemerintah menjadi aspek penting yang harus
diperhatikan perusahaan. Beberapa contoh yang termasuk dalam regulasi pemerintah ini adalah
izin operasional perusahaan, analisis dan standar dampak lingkungan, peraturan tentang tenaga
kerja/perburuhan dan lainnya. Coghill (1999) juga mengemukakan bahwa pemerintah sangat
berperan dalam mengatur dunia usaha.
b. Kelompok Masyarakat (Community)
Kelompok masyarakat menurut kelly (1991) dan Coghill (1999) harus diperhatikan, karena
kelompok masyarakat adalah elemen konsumen yang akan mengkonsumsi hasil produksi dari
perusahaan. Kelompok lain yang dapat dikategorikan bagian dari masyarakat adalah institusi
pendidikan yang selalu merpons secara kajian akademis jika terjadi sesuatu hal di dunia usaha
terutama yang merugikan umum demi kepentingan dan tujuan kelompok tertentu.
c. Organisasi Lingkungan (Environmental Organization)
Menurut Freeman (1984) dewasa ini telah menjadi salah satu kekuatan kontrol sosial yang
dapat mengawasi aktivitas perusahaan. Orientasi organisasi lingkungan secara umum adalah
menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup demi kepentingan perusahaan
(profit). Aktivitas organisasi lingkungan dapat memobilisasi gerakan masyarakat dan opini
terhadap aktifitas perusahaan, sehingga kepentingan organisasi tersebut jika tidak disikapi dengan
bijaksana akan bebenturan dengan kepentingan perusahaan.
d. Media Massa (Massmedia)
Media massa dalam dunia perusahaan saat ini memiliki peranan yang sangat dominan dalam
bentuk opini masyarakat terhadap suatu aktivitas perusahaan. Media menyediakan informasi
bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi dan sosialisasi yang digunakan oleh
perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan (image) publik tentang aktivitasaktivitas
sosial yang dijalankan perusahaan. Secara khusus perusahaanperusahaan tidak pernah
menghindari media massa jika terjadi informasiinformasi tentang aktivitas sosial dunia
perusahaan, tetapi selalu menyikapi sebagai bukti bahwa perusahaan mempersepsikan peran
media memang sangat penting dalam dunia usaha.
Freeman (1984) juga menyebutkan bahwa media dapat membentuk opini masyarakat terhadap
perusahaan dan hal tersebut sangat berhubungan erat dengan kepentingan perusahaan, sehingga
media juga slah satu kelompok yang menjadi stakeholder.
Coghill (1999) membuat suatu model tentang hubungan perusahaan dengan stakeholder pada
saat sekarang ini adalah meliputi:
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Gambar 1
Ruang Lingkup Stakeholder

Goverment

Communit
y

Company

Sumber: Coghill (1999)
2.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk
kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang
dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta
berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.
Akuntansi dalam dunia perusahaan memegang peranan penting karena akuntansi sebagai
alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat pengendali terhadap aktivitas setiap unit
usaha juga dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan alam. Karena akuntansi selama ini
dikenal (mainstream accounting atau convetional accounting) terlalu berpihak pada stokeholder
daripada stakeholders sehingga konsep akuntansi yang sekarang tidak mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat akan situasi yang aman berkeadilan.
Klasifikasi konseptual tanggungjawab sosial perusahaan yang dikemukan oleh Carrool (1991);
Watrick dan Cohan (1985) dengan memberikan karakteristik tanggungjawab perusahaan yang
didasarkan pada 4 (empat) tipe perusahaan yaitu :
1.) Tipe perusahaan Reaktif (Reactive) dengan karakteristik
a. Tidak adanya dukungan dari manajemen.
b. Manajemen merasa entitas sosial itu tidak penting.
c. Tidak adanya laporan tentang lingkungan sosial perusahaan.
d. Tidak adanya dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan.
2.) Tipe perusahaan Defensif (Defensive) dengan karakteristik
a. Isu lingkungan sosial hanya diperhatikan jika dipandang perlu.
b. Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial
yang harus dilaporkan.
c. Sebahagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengkuti pelatihan tentang lingkungan
sosial perusahaan.
3.) Tipe perusahaan Akomodatif (Accomodative) dengan karakteristik
a. Terdapatnya beberapa kebijakan Top Manajemen tentang lingkungan sosial.
b. Kegiatan akuntansi sosial dilaporkan secara internal dan sebahagian kecil secara eksternal.
c. Teradapat beberapa karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang
sosial perusahaan.
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4.) Tipe perusahaan Proaktif (Proactive) dengan karakteristik
a. Top manajemen mendukung sepenuhnya mengenai isuisu lingkungan sosial perusahaan.
b. Kegiatan akuntansi sosial dilaporkan baik secara internal maupun eksternal perusahaan.
c. Karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang akuntansi dan
lingkungan sosial perusahaan.
2.2.1. Prinsip Responsibilitas (Responsibility)
Akhirakhir ini terdapat kecenderungan (trend) meningkatnya tuntutan publik atas transparansi
dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi good corporate governance (GCG).
Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan corporate social responsibility
(CSR). Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan
semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan.
Salah satu prinsip GCG adalah masalah pertanggungjawaban (responsibility) yaitu
kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. Akhirakhir ini terdapat tiga kepentingan publik yang oleh
perusahaan cenderung terabaikan. (Effendi, 2006).
Prinsip responsibilitas (responsibility) ini berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan
sebagai anggota masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihakpihak yang
berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi perusahaan dan sebagainya.
Prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peratauran yang
berlaku. Seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggungjawab sosial
perusahaan, profesi akuntan juga mengalami perubahan peran. Pandangan pemegang saham dan
stakeholder lainnya saat ini tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan tetapi juga
memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu kelangsungan hidup
perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham tetapi juga oleh stakeholder yang lain
(misalnya masyarakat, buruh, pemerintah, dan sebagainya).
Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah :
1. Strategi Reaktif
Kegiatan perusahaan yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung
menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial.
2. Strategi Defensif
Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan
penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung
jawab sosial .
3. Strategi Akomodatif
Strategi Akomidatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan
adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut.
4. Strategi Proaktif
Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab
untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap
perusahaan akan terbangun.
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2.2.2. Akuntansi Mainstream versus Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Sosial
Responsibility Accounting/SRA)
a. Karakteristik dan Permasalahan Akuntansi Mainstream
Akuntansi mainstream menurut Laughiin & Gray (1988) memiliki beberapa karakterisitik
seperti:
1. Hanya mengidentifikasi entitas akuntansi;
2. Hanya mengkaitan aktivitas ekonomi dari entitas akuntansi;
3. Hanya mencatat kejadian ekonomi (economic events);
4. Hanya diperuntukan secara khusu untuk investor dan lainlain yang berkepentingan dengan
entitas akuntansi (stockholders) saja.
Karakterisitik akuntansi mainstream dapat digambarkan pada gambar 2.
Gambar 2
The Enviroment of Mainstream Accounting
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Sumber: Gray (1994)
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Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi mainstream hanya berfokus
pada transaksi atau kejadian ekonomi saja. Namun demikian sebuah organisasi sendiri melainkan
banyak komponenkomponen pendukung lainnya yang harus diperhatikan sehingga sebuah organisasi
tidak hanya berfokus pada kejadian atau transaksi ekonomi saja tetapi juga kejadian sosial dan
lingkungan karena hal itu akan berdampak pada keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Hal
ini dapat digambarkan pada gambar 3.
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Gambar 3
The Enviroment of Sosial and Enviromental Accounting
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Sumber: Gray (1994)

b. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Sosial Responsibility Accounting/SRA)
Sosial Responsibility Accounting (SRA) atau Akuntansi Sosial juga sering juga disebut
Akuntansi Sosial Ekonomi. Oleh Ramanathan (Belkaoui, 2000) didefenisikan sebagai proses seleksi
variablevariabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran; yang secara
sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan
dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam
maupun di luar perusahaan. Akuntansi sosial mengidentifikasi, menilai dan mengukur aspek penting
dari kegiatan sosial ekonomi perusahaan dan negara dalam pemeliharaan kualitas hidup masyarakat
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya (Haniffa, 2002).
Sosial Responsibility Accounting (SRA) berfokus untuk mencoba menunjukkan gambaran
komprehensif aktivitas dan interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya, jadi melalui SRA
dapat diketahui informasi tentang sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusinya
baik positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Karena selam ini
akuntansi konvensional atau akuntansi mainstream tidak memilik perhatian sama sekali terhadap
transaksi yang bersifat non reciprocal transactions. Akuntansi mainstream hanya mencatat
yang menyangkut transaksi yang dilakukan secara timbal balik atau reciprocal transactions,
sedangkan transaksi yang bersifat tidak timbal balik seperti populasi yang ditimbulkan, kerusakan
lingkungan, atau halhal yang negatif yang terjadi karena keberadaan perusahaan tersebut tidak
dicatat.
Ada beberapa argumen yang menyebabkan adanya pengukuran dan pengungkapan kinerja
sosial :
1. Argumen pertama adalah terkait dengan kontrak sosial. Secara impilisit diasumsikan bahwa
organisasi seharusnya bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, jika terjadi kontak
antara organisasi dengan masyarakat. Dengan demikian, organisasi memperoleh sejenis legitimasi
masyarakat.
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2. Argumen kedua adalah Teori Keadilan Raws, yang disajikan dalam bukunya yang berjudul A
Theory of Justice, dan Teori Keadilan yang Gerwith yang disajikan dalam Reason and Morality,
berisi prinsipprinsip untuk mengevaluasi hukum dan kebiasaan dari sudut pandang moral.
Baik model Raws maupun Gerwith menjelaskan konsep kejujuran yang bermanfaat bagi
akuntansi sosial.
3. Argumen yang ketiga adalah kebutuhan pengguna. Pada dasarnya pengguna laporan keuangan
membutuhkan informasi sosial untuk membuat keputusan alokasi dananya.
4. Argumen yang keempat adalah investasi sosial. Pada dasarnya, diasumsikan bahwa saat ini
kelompok investor yang etis tergantung pada informasi laporan tahunan untuk membuat
keputusan investasi. Sehingga pengungkapan sosial menjadi penting jika investor
mempertimbangkan dampak negatif dengan tepat pengeluaran kesadaran sosial pada lembar
per saham, sepanjang kompensasi dampak positifnya dapat mengurangi resiko atau timbulnya
keterkaitan yang lebih besar dari kelompok investor.
Dari beberapa argumen di atas semakin jelaslah bahwa akuntansi, sebagai alat
pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat pengendalian terhadap aktivitas setiap unit
usaha. Tanggungjawab manajemen tidak hanya sebatas atas pengelolaan dana kedalam perusahaan,
tetapi juga meliputi dampak yang timbul oleh perusahaan terhadap lingkungan sosialnya (Suwaldiman,
2000) artinya kejadiankejadian atau transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan
sosialnya, merupakan pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap lingkungan sosialnya dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat sosial (social benefit) dan biaya sosialnya (social
cost).
Bentuk pertanggungjawaban akuntansi ini tentu saja harus diwujudkan dalam performasi
laporan keuangan dengan pengungkapan dan menyajikan setiap materi informasi akuntansi yang
dibutuhkan dan hal ini terangkum SRA yang berupa laporan kegiatan sosial ekonomi.
2.2.3. Pro dan Kontra Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Harahap (2005) mengemukakan beberapa alasan para pendukung dan para penentang
terhadap konsep tanggungjawab sosial perusahaan. Adapun alasanalasan yang dikemukakan oleh
para pendukung agar perusahaan memiliki etika dan tanggungjawab sosial yaitu:
1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap
peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
2. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang
mungkin akan menurunkan biaya produksi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan,
investor, dan lainlain.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan
pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika perusahaan memiliki
tanggungjawab sosial mungkin dapat mengindari pembatasan kegiatan perusahaan.
5. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam
masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat.
6. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik.
7. Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang kadangkadang suatu
kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari.
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8. Membantu kepentingan nasional, seperti konversi alam, pemeliharaan barang seni budaya,
peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja, dan lainlain.
Alasanalasan pihak yang dikemukakan oleh para penentang tanggungjawab sosial perusahaan
antara lain :
1. Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba. Ini akan
menimbulkan pemborosan.
2. Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara
berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya.
3. Dapat menimbulkan lingkungan perusahaan yang monotik bukan yang bersifat pluralistik.
4. Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi
oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat menimbulkan kebangkrutan atau menurukan
tingkat pertumbuhan perusahaan.
5. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikan kompleks memerlukan tenaga dan para ahli
yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan.
2.3. Pengukuran Social Responsibility Accounting
Dalam pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya terdapat dua
dampak yang timbul, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Masalah yang timbul adalah
bagaimana mengukur kedua dampak tersebut sebagai social cost dan social benefit. Ansry Zulfikar
(1997) memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat digunakan yaitu:
a. Penilaian pengganti
Jika nilai dari sesuatu tidak dapat secara langsung ditemukan, maka kita dapat
mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kirakira mempunyai
kegunaan yang sama dengan yang sedang diukur. Kelemahan dari cara ini adalah kemungkinan
besar pengukur hal yang salah, atau memilih suatu pengganti yang nilainya tidak sesuai dengan
yang sedang diukur.
b. Teknik Survey
Teknik ini mencakup caracara untuk mendapatkan informasi bagi mereka yang dipengaruhi,
yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Pengumpulan informasi
yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat
yang ada. Dalam mengumpulkan informasi tersebut, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi
yaitu: (1) responden harus mempunyai suatu pengertian yang jelas mengenai dampak yang
sedang diukur dalam dirinya, (2) responden harus mampu menghubungkan dampak ini ke unit
moneter, baik secara langsung ataupun menggunakan nilai pengganti, dan (3) responden harus
mau memberikan jawaban jujur.
c. Biaya perbaikan dan pencegahan
Biayabiaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan
untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan.
d. Penilaian dari penilai independen
Para penilai (appraiser) yang independen dapat berguna untuk menilai barangbarang tertentu.
Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli dari luar perusahaan.

AKUNTANSI SOSIAL BENTUK KEPEDULIAN PERUSAHAAN
TERHADAP LINGKUNGAN

Luhgiatno

9

e. Putusan pengadilan
Putusan pengadilan, misalnya denda akibat suatu dampak dari kegiatan sering menunjukkan
nilai sosial.
2.4. Peran Akuntansi Sosial
Menurut Hendriksen (1994), akuntansi sosial secara teoritis mensyaratkan perusahaan harus
melihat lingkungan sosialnya antara lain masyarakat, konsumen, pekerja, pemerintah dan pihak lain
yang dapat menjadi pendukung jalannya operasional karena pergesaran tanggungjawab perusahaan.
Dari hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan gambaran tentang akuntansi sosial
perusahaan, entitas perusahaan harus mampu mengaskes lingkungan sosialnya, setelah itu untuk
menindak lanjuti dan mengukur kepekaan tersebut perusahaan memerlukan informasi secara
periodikal, sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi
semua pihak (sharehoders, stakeholders, debtholders).
Bahwa akuntansi sosial dilaksanakan atas dasar aktivitas sosial yang dijalankan oleh suatu
entitas perusahaan, selanjutnya diproses berdasarkan prinsip, metode dan konsep akuntansi untuk
diungkapkan bagi pihakpihak yang berkepentingan, kemudian dari infromasi yang dihasilkan pengguna
informasi akan dapat menentukan kebijakan selanjutnya untuk aktivitas sosial dan kebijakan untuk
lingkungan sosial entitas perusahaan yang dijalankan.
Situasi dan kondisi seperti yang telah diuraikan diatas menuntut suatu entitas perusahaan
untuk mampu mengakses kepentingan lingkungan sosialnya yang diikuti dengan pengungkapan
dan pelaporan kepada pihakpihak yang berkepentingan sehingga melahirkan sebuah laporan
(output) yang mendeskripsikan segala aspek yang dapat mendukung kelangsungan usaha (going
concern) sebuah entitas. Disinilah peran akuntansi diharapkan dapat merespons lingkungan sosialnya
sebagai perwujudan kepekaan dan kepedulian entitas perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.
2.5. Pelaporan Kinerja Sosial
Menurut Martin Freedmen (Siegal dan Marconi, 1989), ada tiga pendekatan dalam pelaporan
kinerja sosial:
1. Pemeriksaan sosial (social audit)
Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari
programprogram yang berorientasi sosial dari operasioperasi perusahaan.
Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitasaktivitas perusahaan
yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur
dampakdampak yang ditimbulkan oleh aktivitasaktivitas tersebut.
2. Laporan sosial (sosial report)
Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para
akademis dan praktisioner.
Pendekatanpendekatan yang dapat oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitasaktivitas
pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh Dilley dan Weygandt menjadi 4 kelompok
sebagai berikut (Henderson dan Peirson, 1998):
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a. Inventory approach
Perusahaan mengompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif dari
aktivitasaktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial
perusahaan baik yang bersifat positif maupun yang negatif.
b. Cost approach
Perusahaan membuat daftar aktivitasaktivitas sosial perusahaan dan mengungkapkan
jumlah pengeluaran pada masingmasing aktivitas tersebut.
c. Program management approach
Perusahaan tidak ikut hanya mengungkapkan aktivitasaktivitas pertanggungjawaban sosial
tetapi tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan itu.
d. Cosbenefitt approach
Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat
dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah adanya kesulitan
dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap
masyarakat.
3. Pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (dislosures in annual)
Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan.
Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan,
laporan interim, prospektus, pengumuman kepada bursa efek, atau melalui media massa.
Contoh pengungkapan sosial dalam prospektus untuk sebuah perusahaan yang akan goublic
(Initial Public Offering/IPO). Perusahaan tersebut mencantumkan analisis mengenai dampak
lingkungan, misalnya
Dalam memberikan kenyaman dan keamanan kepada para pembelinya, perseroan telah
menyediakan pengelolaan sarana pemukiman yang pokok, disamping penyediaan tenaga
keamanan, jalan, trotoar, serta pelayanan pemeliharaan taman. Perseroan juga mengatur
pembuangan berbagai limbah seperti sebagai berikut:
- Limbah Pada dan Pembuangan Sampah: Perseroan mengkoordinasikan pengumpulan
sampah bagi para pemukimnya.
- Pengeloaan Air Limbah: Perseroan telah membangun sistem drainasi yang terpisah dengan
pembungan air limbah dan limbah dioleh terpusat, tidak diserapkan kedalam tanah tetapi
didaur ulang untuk keperluan lain seperti penyiraman taman dan irigasi lapangan golf.
Contoh kasus suatu perusahaan yang melalaikan tanggungjawab sosialnya dengan tidak
mencantumkan aktivitas pengelolaan lingkungan sosial dalam laporan tahunanya adalah Kasus
PT. Inti Indorayon di Sumatera Utara yang ditutup karena dianggap bermasalah dengan
masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Pelaporan informasi nonkeuangan ini secara umum telah terakomodasi dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 tentang Penyajian Laporan keuangan. Dalam
PSAK nomor 1 ini dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan,
khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. Untuk
itulah sudah saatnya akuntan manajemen mengungkapkan informasi tentang aktivitas perushaan
yang menyangkut aspek SEE (Social, Ethical, dan Environment). (Arifin, 2005).
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Ada beberapa teknik pelaporan SRA , misalnya Diller (1970) mengungkapkan tekniknya
sebagai berikut (Harahap,2005)
1. Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk
laporan lainnya.
2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keaungan.
3. Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan
kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.
Pelaporan dalam SRA berarti memuat informasi yang menyangkut dampak positif atau
negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan.
Berikut sekedar contoh pelaporan SRA

I
A.
1
2
3
4
B.

II.
A.
1
2
3
B.
1
2
C.

PT Ezly Bazliyah
Socio Economic Operating Report
31Des2000
(dalam ribuan)
Kaitan dengan masyarakat:
Perbaikan:
Pelatihan orang cacat
Sumbangan pada lembaga pendidikan
Biaya extra karena merekrut minoritas
Biaya penitipan bayi
Total perbaikan
Kerusakan:
Penundaan pemasangan alat pengaman
Perbaikan (bersih) untuk masyarakat (I)
Kaitan dengan lingkungan
Perbaikan:
Reklamasi lahan dan pembuatan taman
Biaya pemasangan kontrol polusi
Biaya pematian racun limbah
Total perbaikan
Kerusakan:
Biaya yang akan dikeluarkan untuk reklamsi pertambangan
Taksiran biaya pemasangan penetralan racun cair
Total kerusakan
Defisit (II)

20.000
8.000
10.000
22.000
60.000

Rp.
Rp.

28.000
32.000

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

140.000
8.000
18.000
166.000

Rp.
Rp.
Rp.
(Rp.

160.000
200.000
360.000
194.000)

III.
A.
1
2

Kaitan dengan produk
Perbaikan:
Gaji eksektuit sewaktu melayani komisi Pengamanan Produk
Biaya pengganti zat beracun
Total perbaikan

Rp.
Rp.
Rp.

50.000
18.000
68.000

B.
1

Kerusakan:
Pemasangan alat pengamanan produksi

Rp.

44.000

C.

Net Perbaikan (III)

Rp.

24.000

Total Socio Economic Defisit 1993 (I+II+III)
Saldo kumulatif net perbaikan 10100
Saldo kumulatif net perbaikan 311200

(Rp.
Rp.
Rp.

138.000)
498.000
360.000

Sumber: Harahap, 2005
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Harahap (2005) juga mengemukakan disamping mreka yang mendukung penerapan akuntansi
Socio Economic Accounting atau Akuntansi Petanggungjawaban Sosial ini, ada juga yang
mengritiknya. Adapun kritikannya adalah sebagai berikut:
1. Informasi pertanggungjawaban sosial itu hanya menambah biaya saja dan tidak dibutuhkan
oleh pemegang saham atau investor lainnya.
2. Ukuran dampak sosial perusahaan dalam satuan moneter secara teknis tidak dapat dilakukan
karena sangat kompleks dan merupakan estimasi saja.
3. Faktorfaktor di luar perusahaan bukan merupakan tanggung ajawab perusahaan dan ia tidak
dapat mengendalikannya.
4. Belum ada kesepakatan umum tentang konsep, tujuan, pengukuran maupun pelaporannya.
5. Informasi tentang APS ini akan dapat mengalihkan perhatian pada indikator perusahaan intinya
sehingga dapat menyulitkan para pengambil keputusan.
6. Hal ini mengaburkan posisi perusahaan dan pemerintah dalam melaksanakan tugas masing
masing yang saling berbeda. Jadi jangan dibebaskan tugas pemerintahan kepada perusahaan.
2.5.1 Teori Kecenderungan Pengungkapan Sosial
Gray et.al. (Utomo, 2000) mengelompokkan teori yang dipergunakan oleh para peneliti untuk
menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial ke dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Decision usefulness studies
Pengungkapan sosial dilakukan karena informasi tersebut oleh para pemakai laporan keuangan
dan ditempatkan pada posisi yang moderately important.
2. Economic theory studies
Sebagai agen dari suatu prinsipal yang mewakili seluruh interest group perusahaan, pihak
manajemen melakukan pengungkapan sosial upaya untuk memenuhi tuntutan publik.
3. Social and political theory studies
Studi bidang ini menggunakan teori stakeholder, teori legitimasi organisasi dan teori politik.
Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para
stakeholders. Pengertian teori ligitimasi dapat dipahami dari defenisi yang ditawarkan oleh
Lindbolm (Utomo, 2000) sebagai berikut:
...a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the
value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity,
actual or potential, exist between the two value system, there is a threat to the entity
legitimacy.
Sedangkan mengenai teori ekonomi politik, Jakson (utomo,2000) menjelaskan sebagai berikut:
...the study of interplay of power, the goals of power wielders and the productive exchange
system (Zald, 1970). As a framework, poltical economy does not concentrate exclusively
on market exchanges. Rather it first of all ananlysis exchange in whatever institutional
framework they occur and, second, analyses the relationships between social institutional
such as government, law and property rights, each fortified by power and the economy
i.e. the system of producing and exchanging goods and services.
Jadi, menurut teori ini pengungkapan sosial dilakukan karena tekanantekanan dari lingkungannya
agar perusahaan merasa eksistensi dan aktivitasnya terlegitimasi.
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2.5.2. Alasan Pengungkapan Sosial
Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan. Adapun alasanalasan perusahaan untuk mengungkapan kinerja sosial
secara sukarela (Henderson and Peirson, 1998) antara lain:
1. Inernational decision making
Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukkan efektivitas dari informasi sosial tertentu
dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan
tersebut dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit
diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.
2. Product differentation
Manager dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki insentif untuk
membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatn biaya dan manfaat aktivitas sosial
perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung jawab
akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini mendorong
informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tersebut
sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.
3. Englightened self interst
Perusahaan adalah melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan
para stakeholder yang terdiri stockholder, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah
dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham
perusahaan.
3. PENUTUP
3.1. Simpulan
Dari latar belakang yang mendasari penulisan makalah ini adalah pentingnya Akuntansi
Sosial Ekonomi. Pembahasan penulis, berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di bidang akuntansi.
Maka beberapa hal dapat disimpulkan yang menjadi penutup makalah ini adalah :
1. Saat ini yang sedang gencar dipromosikan adalah konsep tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility). Tapi seringkali, kalaupun dilakukan hanya menjadi pemanis
atau dilakukan untuk memperbaiki image perusahaan, tanpa benarbenar memenuhi kewajiban
kewajiban mereka dan memperbaiki kinerja mereka secara mendasar.
2. Selain tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham tanggung jawab lainnya
menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan tanggung
jawab atas kelestarian lingkungan hidup (sustainable environtment responsibility).
3. Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan corporate
social responsibility. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan
perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan
lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat
mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat,
perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada halhal yang kritis (critical
decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).
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3.2. Saran
1. Agar setiap perusahaan dilakukan audit sosial. Dimana audit sosial adalah sebagai evaluasi
dampak perusahaan atas aktivitasaktivitas sosialnya baik di lingkungan intern atau ekstern
perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan bertanggung jawab atas kinerja
sosialnya dan berjalan sesuai prosedur.
2. Agar ditetapkannya suatu standar pengukuran social responsibility accounting.
3. Perusahaan harus mengungkapkan aktivitas pengelolaan lingkungan sosial dalam laporan
tahunanya, dan ini wajib diungkapkan (mandatory disclosure).
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HUBUNGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DENGAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
The Relationship Between The Good Corporate Governance (GCG)
With Revealing The Accounting Report

Danri Toni Siboro *)
Abstract
Due to the checs, crisis which happen in a bussines lately, relaizes the steak holders to run
the bussines more sporty, transparant, honest, accountable in management and trust in managing
the organization, institution, wealth or other resources to reach the goals. To reach these goals,
many theorities and policy appear such as the management system and another concept such as
good corporate governance (GCG) concept.
One of the good corporate governance (GCG) principle forms is to open the public information
access based on the transparancy corridor and information transparancy. One of those informations
is the accounting report. The accounting report which is made must have significance meaning, or
there isn’t any hidden information or disclosure.
Keywords: Good Corporate Governance, Information, Disclosure

Abstrak
Berbagai malapetaka, krisis yang di alami dunia bisnis terakhir ini menyadarkan berbagai
pihak perlunya praktek bisnis yang semakin sehat, transparan, jujur, “accountable” dalam
pengelolaan “amanah” (trust) dalam pengurusan organisasi, lembaga, kekayaan atau sember daya
lainnya sehingga tercapai keinginan. Untuk merespons keinginan ini muncullah berbagai teori dan
kebijakan antara lain adalah sistem manajemen, dan kosep lainnya seperti konsep Good Corporate
Governance (GCG).
Salah satu wujud penegakan prinsip good corporate governance (GCG) adalah membuka
akses informasi kepada publik sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi.
Salah satu informasi tersebut adalah Laporan Keuangan. Bahwa laporan Keuangan yang disajikan
haruslah memiliki arti atau tidak ada informasi yang disembunyikan atau disclosure.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, informasi, disclosure
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1. PENDAHULUAN
Dilihat dari perspektif historis, tuntutan pelaksanaan good corporate governance (GCG)
di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat berawal pada perusahaan besar dan modern
yang telah memisahkan pemilik dari pengelola perusahaan. Kencangnya tuntutan pelaksanaan
GCG kemudian ditujukan kepada perusahaanperusahaan publik dan tercatat di bursa saham
(emiten). Ini dipicu oleh banyaknya skandal di bursa saham, seperti insider trading, yang merugikan
pemegang saham publik, yaitu masyarakat yang merupakan pemegang saham minoritas. Di Indonesia
hal itu menjadi unik. Karena, tuntutan pelaksanaan GCG juga ditujukan kepada BUMN.
Sampai saat ini, Indonesia sedang berusaha memperbaiki keadaan ekonomi setelah hancur
akibat krisis tahun 1997. Begitu terpuruknya perekonomian Indonesia sehingga sudah selayaknya
dari kejadian ini dapat diambil pelajaran untuk melangkah di masa yang akan datang. Ada
kemungkinan yang kuat bahwa krisis ini disebabkan karena sebagian besar perusahaanperusahaan
di Indonesia belum menjalankan Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu, salah satu
pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa tekanan dan pengalaman pahit dari krisis ini harus bisa
menjadi evaluasi untuk menghasilkan sistem corporate governance yang lebih baik (Iskander et.al.
2000).
Dalam era reformasi, masalah transparansi dan akuntabilitas sudah merupakan kebutuhan
mendesak yang tidak bisa ditawartawar lagi. Keterbukaan dan pengungkapan (transparency
and disclosure) merupakan salah satu prinsip good corporate governance (GCG) yang saat ini
mendapat sorotan publik.
Pada saat ini masyarakat atau publik memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi
perusahaan yang sudah gopublic. Para pemegang saham dan stakeholder lainnya memiliki hak
untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang dan kontinyu.
Informasi biasanya dikategorikan atas dua hal, yaitu informasi finansial dan nonfinansial. Informasi
finansial yang dipublikasikan oleh perusahaan kepada publik, meliputi neraca (balance sheet),
laporan laba rugi (income statement), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas (cash flow
statement) dan catatan atas laporan keuangan.
Informasi finansial yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (annual report)
dan laporan keuangan interim (interim report), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan
triwulanan. Informasi nonfinansial merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi finansial dan
bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan. Informasi
nonfinansial difokuskan pada masalah pengungkapan (disclosure) risiko potensial (potential risk)
yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.
2. PEMBAHASAN
2.1. TIPE ORGANSASI BISNIS
Menurut Simamora (2002) tipe organsasi bisnis ada 3 (tiga) bentuk:
1). Perusahaan Perorangan (Sole Prorietorship)
Bentuk organsasi ini ditandai oleh pemilik tunggal. Banyak perusahaan kecil yang
diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan. Sangat sering perusahaan dimiliki dan
dijalankan oleh pemilik yang sama. Bentuk organisasi bisnis ini dapat mengakaryakan sedikit
ataupun banyak karyawan, namun hanya ada seorang pemilik usaha, yang merealisasikan
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keuntungan maupun kerugian. Perusahaan perorangan memberikan sarana kepada individu
untuk mengendalikan lahan bisnisnya terpisah dari kepentingan pribadinya.
2). Firma atau Persekutuan (Partnership)
Firma (partnership) adalah suatu bentuk kepemilikan usaha yang mempunyai sedikitnya dua
orang pemilik (sekutu atau rekan). Setiap rekan bertindak sebagai pemilik perusahaan.
Perusahaan perorangan hanya mempunyai seorang pemilik; firma mepunyai lebih dari seorang
pemilik. Firma dapat meliputi beberapa sekutu; dengan demikian, dana yang tesedia untuk
mendanai firma akan tergantung pada dana yang tersedia dari semua sekutu/rekan.
3). Perseroan Terbatas (Corporate)
Perubahan penting dalam ekonomi dan institusi berlangsung di penghujung aba ke18. Revolusi
industriyang mulai pada akhir abad ke18 di Inggrisbertanggung jawab atas kemajuan teknologi
dan akhirnya menimbulkan perubahan sistem produksi, pemasaran, dan pendanaan.
Seiring pertumbuhan bisnis, adalah mungkin untuk menghimpun kekayaan dan memiliki dana
yang tersedia untuk tujuan investasi. Perseroan terbatas muncul untuk menyediakan kesempatan
investasi di dalam perusahaan tanpa mengawasi aktivitas usaha harian pemegang saham.
Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dimiliki oleh para pemegang saham. Perseroan
terbatas adalah satusatunya bentuk bentuk badan usaha yang diakui oleh hukum sebagai
terpisah dari para pemiliknya.
Evolusi korporasi juga berakar secara kuat pada konsep entitas bisnis, kelangsungan usaha,
dan periodisitas karena perseroan terbatas terpisah dan berbeda secara hukum dari pemiliknya.
Lebih lanjut, karena jumlah dan ukuran korporasi bertumbuh, maka menjadi penting untuk
menstandardisasi praktik pelaporan ekternallaporan yang dikomunikasikan kepada pihak luar
guna memastikan bahwa semua investor mendapat akses kepada informasi yang memungkinkan
perbandingan di antara berbagai alternatif investasi yang berbeda.
Istilah good corporate governance (GCG) telah dikenal luas dalam masyarakat tetapi
belum dipahami dengan baik. Secara umum good corporate governance (GCG) adalah sistem
dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang
saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan
(stakeholders) seperti; pemegang saham, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.
Dengan demikian konsep ini dengan cepat diterima oleh masyarakat luas bahkan kinerja akvitas
suatu perusahaan kini ditentukan sejauh mana keseriusannya menerapkan GCG.
2.2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2.2.1. Definisi Good Corporate Governance
Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat
mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua
pihak yang berkepentingan dengan GCG disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral.
GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makroekonomi, teori organisasi,
teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik (Turnbull, 1977).
Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang
mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas
dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).
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Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan (check
and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong
terjadinya pertumbuhan perusahaan. Menurut Daniri pengertian GCG dapat diartikan “menjadi
tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan
keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggung jawab,
dan akuntabel. Dalam proses pengambilan keputusan, organ perusahaan ini juga terkait dengan
stakeholders perusahaan, seperti kreditor, pemasok (supplier), masyarakat, konsumen, pemerintah,
media, dan lembaga swadaya masyarakat.”
Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola
organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif,
ekonomis ataupun produktif dengan prinsipprinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik
apakah dilihat dalam konteks mekanisme mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal
organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur
jalannya organisasi sesuai dengan prinsipprinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih
menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni
tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.
2.2.2. PrinsipPrinsip Good Corporate Governance
Pada April 1988, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
sebagai salah satu lembaga yang mempunyai inisiatif mempromosikan konsep corporate
governance telah mengeluarkan seperangkat prinsip GCG yang dikembangkan seuniversal mungkin.
Prinsipprinsip yang disusun bertujuan bagaimana caranya manajemen perusahaan (yaitu para
direktur) bertanggung jawab kepada pemiliknya (yakni pemegang saham). Para pengambil keputusan
atas nama perusahaan adalah dapat dipertanggungjawabkan, menurut tingkatan yang berbeda
pada pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut, termasuk perusahaan itu sendiri, para
pemegang saham, kreditur dan para publik penanam modal.
Prinsipprinsip corporate governance menurut OECD meluputi:
1). Perlindungan terhadap hakhak pemegang saham
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi hakhak para
pemegang saham. Hakhak meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk:
a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
b. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya
c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
d. Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
f. Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan
2). Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham
Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap
seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang
saham harus memiliki, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas
pelanggaran dari hakhak mereka. Prinsip ini mensyaratkan adnya perlakuan yang sama atas
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sahamsaham yang berada dalam satu kelas, melarang praktikpraktik insider trading dan self
dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan, jika
menemukan transaksitransaksi yang mengandung benturan (conflict of interest)
3). Peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan
Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hakhak stakeholder,
seperti ditentukan dalam undangundang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara
perusahaan dengan stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan
kerja, dan kesinambungan usaha
4). Keterbukaan dan transparansi
Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu
dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini
meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan
pengelolaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan di sajikan
sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor
eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan
5). Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors)
Kerangka corporate governance harus menjamin adnya pedoman strategis perusahaan,
pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan
akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga
memuat kewenangankewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban
kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.
Beberapa penulis mengemukakan beberapa persyaratan atau karakteristik dari GCG.
Karakteristik ini bermakna bahwa GCG akan bisa terwujud jika organ and aparat organisasi
melaksanakan kewajibannya dengan sebaikbaiknya. Biasanya indikator yang dipakai dalam menilai
eksistensi GCG ini adalah adanya (Regar, 2001):
1). Transparacy (Transparansi)
Transparansi bisa dalam informasi maupun dalam pengambilan kebijakan. Transparansi dalam
informasi adalah penungkapan informasi olej manajemen yang diwajibkan oleh UU baik dilakukan
sukarela atau untuk memenuhi etika bisnis. Transparansi tidak berarti mengemukakan semuanya
kepada publik. Pengertian transparansi juga mengakui adanya rahasia perusahaan dalam hal
misalnya jika diungkapkan dapat menimbulkan dampak negatif kepada perusahaan. Dalam
akuntansi istilah yang dipakai adalah “disclosure”. Yang diwajibkan dalam akuntansi hanya
disclosure yang mengungkapkan semua hal yang dianggap signifikan atau material yang dinilai
dapat mempengaruhi keputusan mereka.
Transparansi dalam kebijakan yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang
berkepentingan untuk mengetahui secara jelas prosedur dan tata cara yang ditempuh oleh
manajemen dalam mengurus perusahaan atau mengambil keputusan akan melakukan prosedur
yang wajar tanpa membonceng kepentingan tertentu. Atau bisa juga memberikan informasi
secara akurat, benar, teratur, dan tepat waktu.
2). Accountability (Akuntabilitas)
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antar
anggota direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. Semua harus merasa bertanggung
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jawab kepada “principal” atas segala kebijakan yang diambilnya. Dan mereka mampu
menunjukkan bahwa semua yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
mestinya. Bahkan jika ia termasuk orang yang mempercayai Tuhannya maka dia harus merasa
bertanggung jawab juga pada Tuhannya nanti dihari akhirat (hari pertanggungjawaban).
3). Fairnis (Keadilan)
4). Controllability, verifiability
Semua proses manajemen harus dapat diawasi secara efektif semua harus dapat diverifikasi
atau ditelusuri dengan memiliki bukti yang valid sehingga semua kegiatan dapat di ikuti jejaknya
dan berada dalam pengawasan yang ketat sehingga semua kegiatan benarbenar mengarah
pada pencapaian tujuan perusahaan secara efisien dan efektif tanpa disalahgunakan untuk
kepentingan pihakpihak tertentu.
5). Responsibility
Mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang yang diberikan
oleh para principal atau pemilik. Dari sudut lain, responsibility bermakna perusahaan harus
dapat dan mampu merespons semua aturan, hukum, etika, tradisi yang berlaku sehingga ia
menjadi warga yang bertanggungjawab dan bermanfaat bagi lingkungan selitarnya. (Covey,
1990).
Gambar 1
Proses GCG Dalam Perusahaan
Sistem Pengendalian
Manajemen (SPM)
Akuntan
Manajeman
Pelaksanaan

Manajemen/Direksi

Laporan Manajemen
Internal
Auditor

Pengawasan

KAP/BPKP

Dewan Komisaris

Manajemen Letter

Sumber : Suratman, 2000

2.2.3. Keuntungan, Manfaat, dan Kegagalan Penerapan GCG
Beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika perusahaan mampu menerapkan goog
corporate governance ini adalah (Cooper, 2000):
1). Mudah mendapatkan tambahan modal dari investor, kreditur.
2). Biaya modal yang lebih rendah .
3). Akan dapat memperbaiki kinerja perusahaan.
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4).
5).
6).
7).

Akan dapat mempengaruhi harga saham sehingga menjadi lebih baik.
Memperbaiki kinereja ekonomi perusahaan.
Meminimalisasi biaya “ageny cost”.
Meningkatkan citra (image) perusahaan di masyarakat.
Manfaat GCG yang terangkum dari berbagai sumber baik praktisi maupun pengamat
(Suratman, 2000):
1). Entitas bisnis akan menjadi efisien.
2). Meningkatkan keprcayaan publik
3). Menjaga going concern perusahaan.
4). Dapat mengukur target kinerja perusahaan.
5). meningkatkan produktivitas.
6). Mengurangi distorsi (manajemen risk).
Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malpraktik keuangan akibat
krisis adalah buruknya paraktik GCG. Menurut Pagestu dan Hariyanto (dalam Suprayitno, et.al.,
2004), karakterisktik lemahnya parktik CG adalah:
1). Adanya konsentrasi kepemilikan dan kekuatan insider shareholder (termasuk pemerintah
dan pihakpihak yang berhubungan dengan pusat kekuatan).
2). Lemahnya governance sektor keuangan, dan
3). Ketidakefektifan internal rules dan tidak adanya lindungan hukum bagi pemegang saham
minoritas untuk berhadapan dengan pemegang saham mayoritas dan manajer.
Agar CG Efektif maka para manajer perusahaan dapat berperan secara aktif terhadap
corporate gevernance dapat melakukan tidakantindakan berikut, antara lain (Suratman, 2000):
1). Mengindentifikasi secara layak, mengevaluasi, dab mengelola resiko dan peluang;
2). Menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahan secara lengakap;
3). Mentaati standarstandar etika; dan
4). Memandang dewan direksi perusahaan sebagai ’ahli’ dan kewenagan legal
Akuntan manajemen dapat peran dalam:
1). Memberikan sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang
disetujui dan direncanakan;
2). Merancang dan menerapkan sistem internal control yang berperan sebagai dewan penjamin;
3). Menjamin bahwa delegasi kewenangan ditaati; dan
4). Mengawasi dan mengevaluasi biayabiaya serta manfaatmanfaat dari aktivitas utama.
Auditor internal dapat berperan dalam:
1). Membantu dewan dalam menilai resiko utama dan memberi nasihat pada pihak manajemen;
2). Mengevaluasi sistem internal control dan bertanggung jawab kepada komite audit; dan
3). Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali.
2.3. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan yang disajikan manajemen sebagai pertangungjawabannya kepada pemilik
dana perusahaan (pihak ekstern), sebaiknya diaudit terlebih dahulu oleh auditor sebelum diserahkan
kepada pihak ekstern untuk pengambilan keputusan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan
pihak ekstern terhadap laporan keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit
tersebut akan mempunyai manfaat. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan
investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan,
pemerintah serta lembagalembaganya dan masyarakat.
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Semakin besar perusahaan, semakin luas jaringan kerjanya, semakin banyak pihak yang
mempunyai kepentingan sejenis dengan pemegang saham dan kreditor. Pemasok, pegawai dan
bahkan penduduk sekitar perusahaan mempunyai kepentingan terhadap aliran kas dari perusahaan,
sehingga merasa rugi jika daya hidup perusahaan terganggu.
Pentingnya catatan atas laporan keuangan dan jenisjenis pengungkapan yang dibuat dalam
catatan atas laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan didukung dengan catatancatatan
penjelasan. Catatan tersebut terdiri dari penjelasan tentang kebijakan akuntansi, rincian dari jumlah
yang tercantum dalam beraca, pengungkapan atas halhal yang signifikan yang tidak memenuhi
criteria pengakuan, dan informasi tambahan yang diminta oleh standar FASB dan SEC.
Pengungkapan pada catatan kadang kala berhubungan dengan peristiwa setelah tanggal
neraca. Peristiwa setelah tanggal beraca adalah peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal
neraca dan tanggal penerbitan laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal neraca memiliki dua
macam perlakuan yaitu peristiwa yang membutuhkan ayat jurnal penyesuaian segera pada laporan
keuangan dan yang hanya membutuhkan pengungkapan berupa catatan atas laporan keuangan.
Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan infomasi guna pengambilan
keputusan (Hendrikson, 1994). Hal ini memerlukan suatu pengungkapan yang layak mengenai
data keuangan dan informasi relevan lainnya. Sedangkan Tujuan utama pelaporan keuangan adalah
menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan
ekonomi. Agar hal tersebut relevan dapat dicapai diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai
data akuntansi dan iformasi lain yang relevan. Kepada siapa informasi keuangan disajikan, apa
yang perlu diungkapkan, tujuan pengungkapan dan bagaimana informasi tersebut diungkapkan
merupakan bagian penting dalam pelaporan keuangan (Chariri dan Imam ,2005).
Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau ada informasi yang disembunyikan.
Disclosure adalah memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data
tersebut harus benarbenar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan
tersebut tidak tercapai.
Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan
keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu
unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan
secara tepat mengenai kejadiankejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit
usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai
laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi.
Tiga konsep pengungkapan yang umunya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup
(adequate), wajar (fair), dan lengkap (full). Yang paling umum digunakan dari tiga konsep tersebut
adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus
dilakukan agar tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat positif.
Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang
sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap
mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan.
Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai
berikut (Chariri dan Imam, 2005):
a. Bentuk dan susunan laporan yang formal
b. Terminologi dan penyajian yang terinci
c. Infomasi sisipan
d. Catatan kaki
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e. Ikhtisar tambahan dan skedulskedul
f. Komentar dalam laporan auditor
g. Pernyataan Direktur Utama atau ketua Dewan Komosaris
Menurut Harahap (2005) catatan dan penjelasan laporan keuangan (notes to financial
statemant) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Biasnya halhal yang
diungkapkan dalam catatan dan penjelasan laporan keuangan adalah:
1). Kebijakan akuntansi, misalnya metode laporan konsolidasi, metode penyusutan, persediaan
barang, pengakuan hasil, perubahan akuntansi dan sebagainya.
2). Penjelasan tentang perkara di pengadilan jika ada, kewajiban contingent laba rugi kontigensi
dan komitemen yang tidak biasa.
3). Rencana penggabungan usaha, penjelasan transaksi yang tidak biasa related party transactions
(hubungan istimewa) dengan perusahaan anak, induk, direksi, pemegang saham, dan lainlain.
4). Penjelasan tentang jenis saham, program pemerian saham kepada pegawai (ESOP=Employee
Stock Ownership Plan), dividen saham, dan lainlain.
5). Penjelasan pos penting seperti umur piutang, perincian persediaan, aktiva tetap, penjualan,
pembelian barang, dan daftar biaya produksi.
6). Penjelasan tentang pajak penghasilan, komposisi, restitusi, perkara di majilis perpajakan.

2.4. HUBUNGAN GCG DENGAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Kejujuran mempunyai peran penting dalam akuntansi karena digunakan oleh pengguna dan
pasar sebagai jaminan bahwa akuntan (pembuat laporan keuangan) dan auditor (sebagai atestor
atau penguji laporan keuanga) telah berusaha untuk jujur. Sifat konsep kejujuranyang konfesnional
adalah kejujuran dalam penyajian, yang merupakan jaminan bahwa dalam pembuatan dan atestasi
laporan keuangan dilakukan dengan ketekunan dan kehatihatian agar masalah keuangan perusahaan
disajikan secara wajar.
Dalam era reformasi, masalah transparansi dan akuntabilitas sudah merupakan kebutuhan
mendesak yang tidak bisa ditawartawar lagi. Keterbukaan dan pengungkapan (transparency
and disclosure) merupakan salah satu prinsip good corporate governance (GCG) yang saat ini
mendapat sorotan publik.
Prinsip transparansi berhubungan dengan kalitas informasi yang disampaikan perusahaan.
Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan
perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen (yang bekerja pada perusahaan) dituntut untuk
menyediakan informasi yang jalas, akurat, tepat waktu dan dapat diperbandingkan dengan indikator
indikator yang sama. Untuk itu infromasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan
dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip
transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap (dislosure) atas semua informasi yang
dimliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting
dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan
kepada pemakainya. Ini salah satu aturan BAPEPAM yang menyatakan bahwa laporan keuangan
perusahaan publik harus mengandung unsur keterbukaan (transparansi) dengan pengungkapkan
kejadian ekonomis yang bermanfaat kepada pemakainya (Arifin, 2005).
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2002 telah menyatakan bahwa informasi yang disajikan
di dalam laporan keuangan harus mengikuti prinsip full disclosure. Demikian pula pihak BAPEPAM
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sebagai regulatory body pasar modal di Indonesia sudah menentukan bahwa semua perusahaan
yang tlah gopublic di Indonesia harus menjalankan prinsip full disclosure dalam laporan keuangan
dan ini merupakan bagian upaya penegakan GCG.
Dapat dikatakan dalam rangka mengakkan prinsip GCG pada perusahaanperusahaan,
khususnya transparansi dan akuntabilitas, penyajian infromasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap
dalam laporan keuangan sangat diperlukan. Hal ini memberikan manfaat yang optimal bagi para
pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Contoh perusahaan yang yang melanggar
transparancy adalah kasus markup laporan keuangan PT. Kimia Farma yang overstated, yaitu
adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp.32,668 miliar (karena laporan keuangan
seharusnya Rp.99,54 miliar ditulis Rp.132 miliar (Arifin, 2005). Dalam hal ini terjadi pelanggaran
terhadap prinsip pengungkapan yang akuratdan transparansi yang mengakibatkan sangat merugikan
para investor karena laba overstated ini telah dijadikan dasar oleh para investor untuk berbisnis.
Pada saat ini masyarakat atau publik memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi
perusahaan yang sudah go public. Para pemegang saham dan stakeholder lainnya memiliki hak
untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang dan kontinyu.
Informasi biasanya dikategorikan atas dua hal, yaitu informasi finansial dan nonfinansial. Informasi
finansial yang dipublikasikan oleh perusahaan kepada publik, meliputi neraca (balance sheet),
laporan laba rugi (income statement), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas (cash flow
statement) dan catatan atas laporan keuangan.
Informasi finansial yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (annual report)
dan laporan keuangan interim (interim report), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan
triwulanan. Informasi nonfinansial merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi finansial dan
bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan. Informasi
nonfinansial difokuskan pada masalah pengungkapan (disclosure) risiko potensial (potential risk)
yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.
Menurut Effendi (2006) ada empat tujuan utama pengungkapan informasi finansial dan non
finansial bagi perusahaan adalah :
1). Meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian informasi.
2). Mendukung proses implementasi GCG, termasuk pelaporan kepada stakeholder.
3). Mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional.
4). Bagi eksternal auditor (auditor independen) dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko
perusahaan secara keseluruhan.
Prinsip good corporate governance tentang disclosure and transparency, menurut
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) harus memastikan bahwa
pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan
dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.
Pengungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang. Artinya, informasi
yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat
negatif. Ini untuk menghindari adanya informasi yang salah (disinformasi) serta informasi penting
yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham
maupun stakeholders lainnya. Beberapa kasus perbankan, beberapa waktu lalu, antara lain akibat
adanya disinformasi yang disampaikan kepada publik. Informasi dan laporan keuangan yang
dilaporkan yang baikbaik saja meski sudah diaudit oleh eksternal auditor. Akibatnya, banyak bank
bangkrut dan terpaksa ditutup atau dilikuidasi pemerintah.
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Salah satu wujud penegakan prinsip GCG adalah membuka akses informasi kepada publik
sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi. Pada saat ini belum banyak
perusahaan yang memiliki Komite Keterbukaan Informasi (KKI) atau disclosure committee, karena
banyak perusahaan yang belum mengetahui arti pentingnya KKI dalam rangka menjamin akurasi
terhadap seluruh informasi material yang akan dipublikasikan kepada publik.
Adapun tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada
dewan komisaris terhadap laporan atau halhal yang disampaikan oleh direksi. Untuk itu, komite
audit harus melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan
seperti laporan keuangan, proyeksi, atau informasi keuangan lainnya.
Pandangan pemegang saham dan stakeholder lainnya saat ini tidak hanya memfokuskan
pada perolehan laba perushaan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan. Selain itu kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang
saham tetapi juga stakeholder yang lain (misalnya masyarakat dan pemerintah). Kasus PT.
Indorayon di Sumatera Utara yang ditutup karena bermasalah dengan msayarakat dan lingkungan
sekitarnya adalah contoh suatu perusahaan yang melalaikan tanggungjawab sosialnya denga tidak
mencantumkan aktivitas penegelolaan lingkungan sosial dalam laporan tahunannya. Pelaporan
informasi nonkeuangan ini secara umu telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) nomor 1 tentang Penyajian Laporan keuangan. Dalam PSAK nomor 1 ini
dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri
dimana factor lingkungan hidup memegang peranan penting. Untuk itulah saat akuntan manajemen
mengungkapkan informasi tentang aktivitas perusahaan menyangkut aspek SEE (Social, Ethical,
dan Environment). Sustainability Reporting (SR) adalah pengungkapan (disclosure) tentang
kegiatan perusahaan yang menyangkut aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang
merupakan tanggung jawab perusahaan (Arifin, 2005).

3. PENUTUP
3.1. Simpulan
1). Kajian sejumlah lembaga survai dalam dan luar negeri, menunjukkan penerapan Good
Corporate Governance (GCG) di Indonesia sangat rendah, terbukti dari buruknya indeks
nilai GCG yang diperoleh. Survai yang dilakukan Credit Lyonnais, misalnya, mencatat terjadi
penurunan indeks dari 3,10 pada tahun 2000 menjadi 2,90 tahun 2001. Ini berarti terjadi
penurunan kinerja dalam penerapan GCG di Indonesia. Salah satu penyebab dari rendahnya
perolehan indeks GCG tersebut karena lemahnya sistem hukum dan peradilan Indonesia. Sebab
lain adalah prinsip GCG belum sepenuhnya terinternalisasi dalam manajemen perusahaan di
Indonesia (Tjager,2003)
2). Salah satu wujud penegakan prinsip GCG adalah membuka akses informasi kepada publik
sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi, dalam rangka menjamin akurasi
terhadap seluruh informasi material yang akan dipublikasikan kepada publik.
3). Perusahaan yang menerapkan good corporate governance akan memperoleh banyak sekali
manfaat, seperti; akses sumber dana yang murah ke lembaga keuangan international, kinerja
saham yang kinclong dan terus menjadi incaran investor, kontrol yang ketat dari kemungkinan
mismanagemen dan efisiensi operasi yang memungkinkan untuk bersaing secara kompetitif
di pasar global.
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3.2. Saran
1). GCG dapat diterapkan dengan efektif jika pihak terkait dengan perusahaan atau organisasi
memberikan dukungan antara lain pemerintah dan otoritas perlu mengeluarkan peraturan yang
memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG. Selain itu, GCG memerlukan penegakan hukum.
2). Penerapan GCG membutuhkan aplikasi standar akuntansi dan standar audit yang mengacu
pada standar internasional oleh auditor eksternal. Peran asosiasiasosiasi perusahaan di Indonesia
perlu ditingkatkan.
3). Adanya peraturan yang bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat diharapkan
akan menjadi benteng awal yang dapat menghindarkan sebuah perusahaan dari perilakuperilaku
anti persaingan yang tidak sejalan dengan semangat good corporate governance. Dengan
demikian diharapkan, dengan diterapkannya prinsip good corporate governance di dalam
perusahaan akan membantu terciptanya persaingan usaha yang sehat di antara pelaku usaha.
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ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)

The Effect Analysis of Company's Social Responsibility Report
With Financial Performance
(The Study Companies listed in Jakarta Stock Exchange)

Widaryanti *)
Abstract
Orientation displacement in business causes more width space of company social responsibility.
Company isn't only give responsibility to creditor, investor and government, but also to others like
public community and employee.
This study had goals to analyze the effect of responsibility report in company financial
statement with financial performance of go public companies in Jakarta Stock Exchange. Social
responsibility report had four themes. There is energy and environment, employee, product and
costumer, and social theme. Financial performance proxies on Return on Assets (ROA).
Sample in this research is curtained with purposive sampling method and obtained 40 go
public company has convey statement report 2004 in Jakarta Stock Exchange. This analysis uses
multiple regressions. The result show that energy and environment, employee, product and costumer,
and social theme with simultan regression not effect with financial performance. Partial regression
show that only energy and environment theme have effect positive significant with financial
performance. Employee, product and costumer, and social theme not effect with financial
performance. This study also shows that determination coefficient is 19.2 %; means that a lot of
other .variables out of this study can affect company financial performance.
Keyword: Social responsibility report, Return On Assets (ROA)

Abstrak
Pergeseran orientasi yang terjadi di dunia bisnis telah menyebabkan semakin luasnya ruang
lingkup pertanggungjawaban sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memberikan
pertanggungjawaban kepada kreditur, investor dan pemerintah semata, tetapi juga kepada pihak
pihak yang berkepentingan lainnya, seperti masyarakat umum dan karyawan. Dalam perkembangan
selanjutnya pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak hanya membawa implikasi pada lingkungan
sosialnya tetapi juga bagi kinerja ekonomi perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial
dalam laporan tahunan perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan gu public di BEJ.
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Pengungkapan tanggung jawab sosial di sini meliputi lima tema, yaitu tema lingkungan dan energi;
tema tenaga kerja; etma konsumen dan produk; serta tema tema kemasyarakatan. Sedangkan
kinerja keuangan diproksi dalam Return On Assets (ROA) perusahaan sampel.
Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposif sampling dan didapatkan 40
perusahaan go public yang menyampaikan laporan tahunan 2004 di BEJ. Analisis data menggunakan
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema lingkungan dan energi; tema tenaga
kerja; tema konsumen dan produk; serta tema kemasyarakatan secara bersamasama tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa hanya
tema lingkungan dan energi yang berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan,
sedangkan tema tenaga kerja; konsumen dan produk; serta kemasyarakatan tidak berpengaruh.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai koefisiensi determinasi yang dihasilkan cukup rendah
yaitu 19,2 % yang berarti masih banyak variabel variabel lain di luar penelitian ini yang dapat
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Kata kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial, ROA

1. PENDAHULUAN
Pada awalnya perusahaan dianggap sebagai lembaga yang banyak memberikan keuntungan
bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan akuntansi tradisional yang menyatakan bahwa
perusahaan harus memaksimalkan laba agar dapat memberikan sumbangan yang maksimal kepada
masyarakat. Namun dalam perjalanan sejarah, perusahaan telah banyak mengambil sumber daya
dari lingkungan eksternal. Tidak jarang pula perusahaan, terutama perusahaan manufaktur banyak
menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan di sekitarnya. Kondisi inilah yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan alam dan sosial disekitarnya.
Aksi protes terhadap perusahaan seringkali dilakukan oleh para karyawan dan buruh dalam
rangka menuntut kebijakan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan lainnya yang dirasakan
kurang mencerminkan nilai keadilan. Aksi serupa juga tidak jarang dilakukan oleh pihak masyarakat,
baik masyarakat sebagai konsumen maupun masyarakat yang berada di lingkungan sekitar pabrik.
Masyarakat sebagai konsumen seringkali melakukan protes terhadap halhal yang berkaitan dengan
mutu produk sehubungan dengan kesehatan, keselamatan dan kehalalan suatu produk. Sedangkan
protes yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar pabrik biasanya berkaitan dengan pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik.
Deskripsideskripsi di atas menunjukkan adanya ketidakselarasan sosial antara perusahaan
dan masyarakat. Adanya pergeseran dari pandangan tradisional ke arah kesejahteraan sosial ini
telah mendorong lahirnya akuntansi pertanggungjawaban sosial yang merupakan sub disiplin
akuntansi. Akuntansi pertanggungjawaban sosial memfokuskan perhatiannya terhadap dampak
sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik dampak sosial yang bersifat
positif (menguntungkan) maupun yang bersifat negatif (merugikan).
Pada dasarnya, keterkaitan perusahaan yang semakin besar terhadap lingkungan sosial,
antara lain disebabkan oleh semakin besaranya sosial needs dan sosial expectations. Perlu dingat
bahwa kebutuhan sosial merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Davis
dan frederick dalam asri (1996) mensinyalir bahwa seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi
dunia pada umumnya, sosial expectation juga meningkat dramatis sejak tahun 1960an sehingga
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sosial challenge bagi dunia usaha juga semakin bertambah. Tantangan sosial ini terutama meliputi
perhatian yang seimbang terhadap sumber daya, perhatian yang seimbang terahadap etika dan
ekonomi, sampai pada keseimbangan terhadap ekologi. Dengan kata lain, respon sosial sangat
diperlukan untuk memperkecil jurang yang memisahkan perusahaan dengan lingkungan sosialnya.
Kebutuhan sosial semakin meningkat dengan semakin majunya peradaban manusia, apalagi
kebutuhan dasar bukan lagi sematamata yang harus dipenuhi.
Ada beberapa hal yang menjadi dasar dukungan terhadap tanggung jawab sosial namun ada
juga beberapa argumen yang justru membatasi tanggung jawab sosial ini. Dasardasar pertimbangan
yang menentang pertanggungjawaban sosial diantaranya: menghambat upaya maksimalisasi laba,
mengaburkkan tujuan perusahaan, dan sebagainya. Namun di lain pihak, terdapat berbagai dasar
pemikiran yang mendukung perlunya operasionalisasi tanggung jawab sosial ini. Argumen yang
melatarbelakangi pemikiran ini diantaranya : public expectation, public image, penciptaan
lingkungan yang menguntungkan, serta kompensasi bagi sumber daya yang telah dimanfaatkan.
Masyarakat sangat berharap bahwa perusahaan yang berada di sekitar mereka mengimbangi
pengorbanan yang telah diberikan oleh lingkungannya.
Penelitian ini mencoba melihat hubungan antara luas pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan kinerja dengan keuangan perusahaan. Pada penelitian ini pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan diproksi kedalam 4 (empat) variabel yaitu tema lingkungan dan energi;
tema konsumen dan produk; tema tenaga kerja; serta tema kemasyarakatan. Sedangkan kinerja
keuangan representasikan oleh besarnya Return on Assets (ROA). Alasannya adalah bahwa
keberhasilan pemimpin sebagai pengelola perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan yang
ditunjukkan oleh jumlah penjualan, tenaga kerja, asset yang dimiliki dan analisis rasio yang disajikan
dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan penilaian
analisis rasio yaitu SK Men Keu No. 198 / KMK.016 / 1998 (Memed, 2001). Standar ini digunakan
untuk menilai kinerja keuangan BUMN. Adapun rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas
(Return On Asset /ROA ). Karena rasio ini dipandang cukup representatif dalam mencerminkan
kinerja keuangan perusahaan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Stakeholder
Gray et.al (Cahyonowati,2003) mengemukakan bahwa teori stakeholder mengasumsikan
bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stekeholder. Semakin kuat stakeholder maka
perusahaan harus semakin beradaptasi dengan stakeholder. Pengungkapan tanggung jawab sosial
kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan stakeholder.
Freeman,1984 (Maksum,2003) mendefinisikan stakeholder sebagai berikut:
“any group or individuals who can affect or is affected by the achievement of the
organization’s objectives.”
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Freeman di atas dapat dipahami bahwa
stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau sangat berpengaruh
terhadap pancapaian tujuan perusahaan, sehingga secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa
stakeholder dapat mempengaruhi kelangsungan (going concern) perusahaan.
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Pendapat lain tentang stakeholder dikemukakan oleh Blair et.al, 1991 (Maksum, 2003) sebagai
berikut:
“ As group or individuals who have an interest in the actions of an organization and
ability to influence it”.
Pengertian yang dikemukakan oleh Blair et.el dapat diartikan bahwa stakeholder sebagai sebuah
kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dan dapat pula mempengaruhi jalannya operasional
perusahaan. Jika dicermati secara substansial kedua pendapat di atas memiliki orientasi konsep
yang sama yaitu menyangkut masalah kelangsungan hidup perusahaan. Berbeda dengan perspektif
teori keagenan (Agency theory) yang hanya berorientasi kepada maksimalisasi kepentingan masing
masing pihak (principal dan agen), stakeholder theory secara filosofis menghubungkann faktor
faktor eksternal yang sangat berhubungan erat dengan pencapaian tujuan perusahaan.
Ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan
stakeholder, yaitu:
a. Isu lingkungan melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu
kualitas hidup mereka.
b. Era globalisasi telah mendorong produkproduk yang diperdagangkan harus bersahabat
dengan lingkungan sehingga kesadaran konsumen terhadap produk yang tidak mencemari
lingkungan semakin meningkat.
c. Para investor dalam mananamkan modalnya cenderung untuk memiliki perusahaan yang
memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan.
d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pecinta lingkungan semakin vokal dalam
mengkritik perusahaanperusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.
Lebih lanjut Gray et.al (Cahyonowati, 2003) menyebutkan bahwa agar perusahaan mengetahui
apa yang diinginkan oleh stakeholdernya perusahaan harus dapat menilai substantive environment
yang terdiri atas :
a. Primary level, menggambarkan interaksi medium perusahaan manufaktur dengan
lingkungan yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi pertanggungjawaban.
Lingkungan yang dimaksud yaitu pemegang saham, pemerintah otoritas lokal, bank, dana
pension dan asuransi, konsumen, karyawan, industriindustri nasional, perusahaan pembuat
barang modal, perusahaan pembuat barang dan jasa (barang konsumsi). Dari sudut pandang
perusahaan, mereka mempunyai pengaruh yang langsung dengan keberadaan dan
kesuksesan perusahaan. Bagi perusahaan interaksi dengan lingkungannya berarti
memelihara goodwill atau legitimasi.
b. Secondary level, menggambarkan interaksi sosial perusahaan. Perusahaan beranggapan
bahwa tujuan orientasi laba yang sempit berarti mengelola stakeholder hanya untuk jangka
waktu yang pendek saja. Level ini menggambarkan interaksi medium yang lebih luas,
yaitu penggunaan infrastruktur, pengaruh estetika, kesehatan karyawan dan kepuasan
status, opsi konsumen dan kesejahteraan, advertensi, sampah sisa, teknologi baru dan
sumbersumber serta social opportunity cost.
c. Tertiary level, menggambarkan interaksi dalam sistem organisasional yang lebih komplek
yaitu menyangkut seperti apa yang kita inginkan, sehingga menghasilkan pilihan dan sistem
di masa yang akan datang. Interaksi tersebut berhubungan dengan kualitas kebebasan,
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sikap, pendidikan (budaya dan estetika), tingkat informasi (berita), warisan budaya dunia
ketiga, sistem, pilihan industri, kesehatan, lingkungan serta sistem hukum yang adil. Level
ini manampakkan teori yang mendasari keberadaan organisasi. Pengaruh yang berhubungan
dengan sistem organisasi demikian tidak kelihatan dan sulit untuk dipahami.
2.2. Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial
Biaya yang berkaitan dengan kemasyarakatan tersebut disebut biaya sosial (sosial cost). ).
Dalam Kamus Lengkap Istilah Akuntansi, Keuangan dan Investasi, Sosial Cost didefinisikan
sebagai:
“ Biaya yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan dalam proses melakukan bisnis yang tidak
bisa dikembalikan dan dibebankan kepada perusahaan tersebut.”
Untuk lebih memperjelas pengertian biaya sosial tersebut, Ramanathan dalam Hasibuan
(2001) melihat dari aspek pencatatannya yang mendefinisikan:
“ Sosial accounting is the process of selecting firm level sosial performance variables,
measures, and measurement procedures; systematically developing information useful for
evaluating the firm’s sosial performance; and communicating such information to concerned
sosial group, both within and outside the firm”. (Ramanathan, 1976)
Dauman dan Hargreafes (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa tanggung jawab
sosial perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level, sebagai berikut:
a. Basic Responsibility
Basic Responsibility Tanggung jawab perusahaan pada level ini muncul sebagai akibat dari
keberadaan perusahaan. Bila tanggung jawab pada level ini tidak terpenuhi, maka akan
menimbulkan permasalahan yang cukup serius bagi perusahaan. Tanggung jawab ini antara
lain: kewajiban perusahaan untuk membayar pajak, patuh terhadap hukum, standar pekerjaan
dll.
b. Organizational Responsibility
Organizational responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi
perubahan kebutuhan stakeholder, seperti karyawan, konsumen, pemegang saham dan
masyarakat sekitar.
c. Societal Responsibility
Pada level ini terjadi interaksi antara perusahaan dengan kekuatan lain dimasyarakat sehingga
perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dengan melibatkan
lingkungan secara keseluruhan.
Menurut Saari dalam Cahyonowati (2003) ada 3 perspektif yang timbul berkaitan dengan
tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:
a. Bussiness Pespective
Perspektif ini menganggap penting reputasi kapital untuk menguasai dan menopang pasar.
Tanggung jawab sosial perusahaan dipandang sebagai strategi bisnis baru untuk mengurangi
resiko investasi dan memaksimalkan keuntungan dengan membangun kepercayaan stakeholder
kepada perusahaan. Pendukung perspektif ini sering memajukan unsur tanggung jawab sosial
perusahaan dalam aktivitas periklanan (advertising) dan juga pada aktivitas pemasaran
(marketing).
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b. Eco Sosial Perspective
Perspektif ini memandang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai nilai (value) dan startegi
untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dipandang sebagai nilai (value) karena
tanggung jawab sosial perusahaan menitikberatkan kenyataan bahwa kegitaan bisnis dan pasar
(market) pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab
sosial juga dipandang sebagai strategi karena dapat mengurangi ketegangan sosial.
c. Right Based Perpective
Perspektif ini menekankan bahwa konsumen, pekerja, masyarakat dan pemegang saham
mempunyai hak untuk mengetahui kegiatan bisnis perusahaan. Aspek kunci dari tanggung
jawab sosial perusahaan adalah akuntabilitas, transparansi dan investasi sosial dan lingkungan.
2.3. Teori Kecenderungan Pengungkapan Sosial
Gray et.al.dalam Utomo (2000) mengelompokkan teori yang dipergunakan oleh peneliti untuk
menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial ke dalam tiga kelompok yaitu:
1. Decision usefull studies. Pengungkapan sosial dilakukan karena informasi tersebut dibutuhkan
oleh para pemakai laporan keuangan dan ditempatkan pada posisi yang moderately important.
2. Economic theory studies. Sebagai agen dari suatu principal uang mewakili keseluruhan interest
group perusahaan, pihak manajemen melakukan pengungkapan sosial sebagai upaya untuk
memenuhi tuntutan publik.
3. Sosial and political theory studies. Studi di bidang ini menggunakan teori stakeholder, teori
legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik. Teori stakeholder mengasumsikan bahwa
eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi
perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Pengertian teori legitimasi dapat dipahami dari
definisi yang ditawarkan oleh Lindbolm (dalam Utomo,2000) sebagai berikut:
…a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with
the value system of the larger social system of which the entity is part. When a disparity,
actual or potential,exist between the two value system, there is a threat to the entity
legitimacy.
Sedangkan mengenai teori ekonomi politik, Jackson dalam Hasibuan (2001) menjelaskannya
sebagai berikut:
…the study of the interplay of power, the goal of power wielders and the productive
exchange system (Zald,1970,p.233). As a framework, political economy does not
concentrate exclusively on market exchanges. Rather it first of all analysis exchange
in whatever institutional framework they occur and, second, analysis of the relationship
between sosial institutions such as government, low and property rights, each fortified
by power and the economy i.e. the system of producing and exchanging goods and
services.
2.4. Alasan Pengungkapan Sosial
Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan. Henderson dan Peirson dalam Henny dan Murtanto (2001) menguraikan
beberapa alasan bagi perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela, antara
lain:
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1. Internal decision making. Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektifitas
dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan asosiasi perusahaan.
2. Product differentiation. Manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial
memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara
sosial kepada masyarakat.
3. Enlightened self interest. Perusahaan melakukan pengungkaoan untuk menjaga keselarasan
sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari stockholder, kreditor, karyawan, pemasok,
pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan
penjualan dan harga saham perusahaan.
2.5. Kinerja Keuangan
Perusahaan yang telah go public atau telah terdaftar dalam suatu bursa merupakan
perusahaan yang menjadi milik masyarakat. Pihak manajemen bertanggung jawab atas aset yang
ada dan menjalankan operasi perusahaan semaksimal mungkin. Sedangkan dalam hubungannya
dengan shareholders dan stakeholders, perusahaan wajib membuat laporan kinerja perusahaan.
Rasio keuangan dirancang untuk mengevaluasi laporan keuangan yang berisi data tentang
posisi perusahaan pada suatu titik dan operasi perusahaan pada masa lalu. Analisis laporan keuangan
merupakan permulaan masa depan bila dilihat dari sudut pandang investor. Sedangkan bagi
manajemen bermanfaat untuk membantu mengantisipasi kondisi mendatang dan menjadi titik awal
perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian mendatang (Brigham & Houston,
1998 dalam Fatma, 2003).
Para peneliti mengelompokkan rasiorasio keuangan menjadi beberapa kelompok untuk tujuan
analisis. Husnan (1995 dalam Apriyanti 2004) membagi rasio keuangan menjadi rasio likuiditas,
aktivitas, leverage dan profitabilitas. Mengacu pada pembagian rasio keuangan menurut Husnan,
penelitian ini menggunakan rasio aktivitas dan profitabilitas dalam mengukur kinerja perusahaan.
Ada dua variabel kunci yang digunakan sebagai ukuran dalam mengukur dan mengaitkan
antara reputasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengatasi masalah lingkungan dan kinerja
keuangannya, yaitu tingkat kemampuan menciptakan pendapatan melalui penjualan dan tingkat
kemampuan menciptakan laba (Belkoui dan Kerpik’s dalam Sulastri, 2003).
Ada tiga pendapat yang menghubungkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja
penjualannya, antara lain (Apriyanti, 2004)
1) perusahaan yang memiliki kepedualin sosial akan mendapatkan simpati dari masyarakat dan
sebagai akibatnya perusahaan tersebut akan memiliki kinerja penjualan yang baik.
2) reputasi kepedulian perusahaan –perusahaan terhadap komunitasnya tidak memiliki pengaruh
terhadap tingkat kinerja penjualannya.
3) reputasi perusahaan dalam kepedulian sosial tidak meningkatkan, bahkan sebaliknya
menurunkan tingkat penjualan. Hal ini berarti menunjukkan ketidakpedulian masyarakat akan
pentingnya arti tanggung jawab sosial
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2.6. Hubungan Kinerja Keuangan dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan
Hubungan antara kinerja keuangan dan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan
telah menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak, sehingga timbullah berbagai pokok pikiran yang
menghasilkan prediksi yang berbedabeda. Herremans et.al (1993) menyebutkan beberapa pokok
pikiran mengenai hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja
keuangannya, antara lain:
a. Pokok pikiran yang menggambarkan kebijakan konvensional; berpendapat bahwa terdapat
biaya tambahan yang signifikan dan akan menghilangkan peluang perolehan laba untuk
melaksanakan tanggung jawab sosial yang akan menurunkan profitabilitas.
b. Biaya tambahan khusus untuk melaksanakan tanggung jawab sosial akan menghasilkan dampak
netral (balance) terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan tambahan biaya yang dikeluarkan
akan tertutupi oleh keuntungan efisiensi yang ditimbulkan oleh pengeluaran biaya tersebut.
c. Pokok pikiran yang memprediksikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berdampak
positif terhadap profitabilits; dalam Herremans et.al (1995) Bruyn (1987) mengamati bahwa
seluruh investasi memiliki dasar sosial, sehingga pencarian informasi mengenai faktorfaktor
sosial akan menambah kemampuan para investor untuk memprediksikan hasilhasil ekonomi
(economic outcomes). Selain itu kebijakan sosial yang proaktif mensyaratkan manajemen
yang superior. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial lebih tinggi cenderung memiliki
manajemen yang terampil atau berkualitas, dan pada akhirnya akan cenderung menghasilkan
kinerja ekonomi yang lebih baik.

3. PENELITIAN TERDAHULU
Berdasarkan hasil penelitian di Asia yang dilakukan Usmansyah (1989) di Indonesia,
Yamagami dan Kokubu (1991) di Jepang, Lynn (1992) di Hongkong dalam Sembiring (2003) dapat
disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Asia lebih rendah
dibandingkan dengan di Amerika dan Eropa. Para peneliti sebelumnya berpendapat bahwa biaya
sosial yang dikeluarkan perusahaan lebih mengarah pada citra positif dari masyarakat terhadap
perusahaan, karena perusahaan sudah memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Namun para
peneliti berikutnya mengemukaan biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan berpengaruh terhadap
kinerja keuangan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Spicer dalam Memed (2001).
Herremans et al (1993) meneliti tentang hubungan reputasi tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility reputation) dengan kinerja ekonomi (economic performance)
pada perusahaan industri manufaktur di Inggris untuk periode 19821987). Variabel yang digunakan
adalah profitabilitas, total stock market risk, stock market return dan reputasi tanggung jawab
sosial perusahaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa reputasi perusahaan berhubungan positif
dengan profitabilitas, total stock market risk dan stock market return.
Memed (2001) mencoba menguji pengaruh biaya sosial terhadap kinerja sosial dan kinerja
keuangan perusahaan terbuka di Indonesia. Variabel yang diteliti dilakukan dengan mengelompokkan
biaya sosial dan media pengungkapan yang paling banyak dipilih perusahaan, yaitu biaya pengelolaan
lingkungan (dengan proksi biaya gaji dan upah bagian lingkungan); biaya kesejahteraan pegawai
(yang dicerminkan oleh bonus dan tantiem yang diberikan kepada pegawai); biaya untuk masyarakat
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sekitar (yang tercermin dari biaya air bersih yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat);
biaya pemantauan produk (dengan dicerminkan oleh biaya iklan layanan masyarakat). Hasil studi
ini dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi menunjukkan bahwa tiga variabel berpengaruh
secara nyata terhadap kinerja sosial, namun kinerja sosial secara parsial maupun secara simultan
tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja keuangan. Atau dengan kata lain, hasil penelitian
menggambarkan bahwa pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan tidak ada.
Hal ini disebabkan tingkat kepedulian masyarakat secara umum belum baik.
Al Tuwaijri et.al (2004) melakukan analisis secara integral yang mencoba melihat hubungan
antara pengungkapan lingkungan, kinerja lingkungan, dan kinerja ekonomi. Setelah menguji variabel
penelititian dengan model pendekatan simultan penelitian ini mendapatkan bukti bahwa kinerja
lingkungan yang baik berpengaruh secara signifikan dengan kinerja ekonomi yang baik pula dan
juga dengan tingkat pengungkapan lingkungan yang lebih luas.
Sedangkan penelitian yang dilakukan Susi (2005) mendapatkan hasil yang berbeda. Penelitian
ini mencoba melihat hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. Kinerja lingkungan
diukur berdasarkan data tingkat lingkungan (environmental rate) perusahaan yang dikeluarkan
oleh Bapedal. Sedangkan kinerja ekonomi diukur berdasarkan Return On Assets (ROA). Dengan
analisis regresi peenlitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh secara
signifikan dengan kinerja lingkungan. Sedangkan ukuran perusahaan, stock exchange listing, dan
ISO 4001 berpengaruh secara signifikan dengan kinerja lingkungan.
4. KERANGKA PEMIKIRAN
Hubungan antar pengungkapan tanggung jawab sosial yang diproksi dalam empat tema
tersebut dan kinerja keuangan yang direpresentasikan oleh ROA dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Tema Lingkungan dan
Energi
Tema Tenaga Kerja
Tema Produk dan
Konsumen
Tema Kemasyarakatan
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ROA

5. HIPOTESIS
H1
: Pengungkapan tema lingkungan dan energi berpengaruh terhadap kinerja keuangan
H2
: Pengungkapan tema ketenagakerjaan produk dan konsumen berpengaruh terhadap
kinerja keuangan
H3
: Pengungkapan tema produk dan konsumen berpengaruh terhadap kinerja keuangan
H4
: Pengungkapan kemasyarakatan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
H5
: Pengungkapan tematema tanggung jawab sosial perusahaan secara bersama
sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan
6. METODE PENELITIAN
6.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan
dalam penelitian ini menggunakan rasio Return On Asset (ROA) untuk mengetahui tingkat
profitabilitas perusahaan. Return On Asset adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba dengan aktiva yang digunakan. Selain itu, rasio tersebut juga menunjukkan tingkat effisiensi
investasi yang tampak pada tingkat perputaran aktiva ( Sasongko dalam Rahma, 2003). Secara
sistematis rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:
ROA

: Laba Bersih Setelah Pajak
Total Aktiva

Variabel independen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan sosial perusahaan. Luas
pengungkapan tanggung jawab social perusahaan diklasifikasikan kedalam empat tema, yaitu tema
lingkungan dan energi; tema tenaga kerja; tema konsumen dan produk; serta tema kemasyarakatan.
Tema lingkungan dan energi disini didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan
terhadap kelestarian lingkungan alam dan ketersediaan energi. Dalam tataran praktis aktivitas
yang dilakukan perusahaan dalam hal ini antara lain riset limbah industri, proteksi pada lingkungan,
konservasi energi, konservasi bahan alam dan lainlain.
Tema tenaga kerja didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap
kesejahteraan para karyawannya baik secara fisik maupun non fisik. Aktivitas yang dilakukan
dalam tema ini antara lain pemeriksaan kesehatan, pemberian insentif, tarining/ pendidikan dan
lainlain.
Tema konsumen dan produk disini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap
pihak yang mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Monitoring keselamatan pelanggan, kontrol
kualitas, pengeluaran untuk kepentingan pelanggan merupakan beberapa contoh pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam tema konsumen dan produk.
Sedangkan pengungkapan sosial dalam tema kemasyarakatan merupakan aktivitas
perusahaan dalam rangka ikut membangun kesejahteraan sosial dilingkungan perusahaan. Adapun
aktivitas yang dilakukan antara lain pemberian sumbangan dan donasi, penyediaan fasilitas kesehatan,
pendidikan dan lainlain.
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Tabel 1
Masalah sosial yang perlu diugkapkan dalam
laporan keuangan pada publik
Lingkungan dan
Energi
1.
pengendalian
produksi
2.
riset limbah
produksi
3.
proteksi pada
lingkungan
4.
konservasi
energi
5.
konservasi
bahan alam
6.
support pada
keg.perlindun
gan
lingkungan.

Karyawan
7. training
8. pendidikan
9. kesehatan dan
keamanan
10. pensiun
11. liburan
12. minoritas
13. pekerja wanita
14. serikat pekerja
15. kecelakaan
industri
16. komunikasi
karyawan
17. bonus karyawan

18.

19.

20.

21.

Produk dan
konsumen
monitoring
keselamatan
pelanggan
pengembangan
atas ide
masyarakat
pengeluaran
untuk
kepentingan
pelanggan
kontrol kualitas

Komunitas/
Masyarakat
22. sumbangan
dan donasi
23. aktivitas
masyarakat
sekitar
24. aktivitas
populasi
sekitar
25. partisipasi
pada Pemda
26. anggota
kelompok
sosial

Sumber : Mas ‘ud Machfoed dalam Dini (2004)
6.2. Metode Analisis
Semua variabel harus terhindar dari asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinieritas,
heterokedastisitas) agar data layak untuk digunakan dalam pengujian regresi berganda.
Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
Dimana :
Y
a
b
X1
X2
X3
X4
X5
e

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Kinerja Keuangan
Intersep Model
Koefisien Regresi
Tema Lingkungan dan Energi
Tema Tenaga kerja
Tema Konsumen dan Produk
Tema Kemasyarakatan
Kelima tema diatas
Error term model (variabel residual)

6.3. Pengujian Secara Individual (Uji t)
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi untuk mengetahui pengaruh
variabel independen secara individu, sehingga uji yang digunakan adalah uji t. Pengambilan keputusan
dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masingmasing koefisien dengan t tabel, dengan
tingkat signifikansi 5%. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima, ini berarti variabel independen
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tidak berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Sedangkan jika t hitung > t tabel maka Ho
ditolak dan Ha diterima, ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
6.4. Pengujian Secara Bersamasama (Uji F)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai
pengaruh secara bersamasama terhadap variabel dependen, yakni dengan membandingkan antara
nilai kritis F tabel dengan F hitung. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima, yang berarti variabel
independen tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen. Sedangkan jika F hitung
> F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti semua variabel independen berpengaruh
terhadap nilai variabel dependen.
7. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
7.1. Deskripsi Objek Penelitian
Objek penelitian adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Populasi objek penelitian merupakan perusahaan yang terdaftar di BEJ dan menyerahkan laporan
tahunan ataupun laporan keuangan per 31 Desember 2004 di BEJ. Berdasarkan data yang diperoleh
dari Indosnesia Capital Market Dierctory (ICMD) 2005 diketahui bahwa perusahaan yang tercatat
di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebanyak 386 perusahaan. Dari jumlah tersebut hanya 183 perusahaan
yang menyampaikan laporan tahunan 2004 pada www.jsx.co.id. Dengan metode purposive sampling,
maka sampel yang didapat sebanyak 40 perusahaan.
7.2. Gambaran Umum Sampel
Penelitian ini mengambil 40 sampel perusahaan yang mewakili 11 sektor industri. Distribusi
sampel berdasarkan sektor industri dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
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Tabel 2
Distribusi Sampel Berdasarkan sektor Industri
No
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII

IX
X
XI

Sektor Industri
Blok
Animal and Husbandary
Mining
and
Mining
Services
Construction
Manufacturing
 Food & Beverages
 Textile Mill Products
 Apparel and Other Textile
Products
 Chemical & Allied Products
 Plastics & Glass Pruducts
 Metal and Allied Products
 Electronics
and
Office
Equipment
 Automotive & Allied Products
 Photographic Equipment
 Consumer Goods
Transportation Services
Communication
Whole Sale and Retail
Trade
Banking, Credit Agencies  Banking
otjer than bank, securities,  Credit Agencies other than bank
Insurance and Real Estate
 Securities
 Insurances
 Real Estate& Property
Hotels and Travel services
Holding
and
Other
Investment Companies
Others
Total

Jumlah
1
1

(%)
2,5
2,5

0
6

0
15

4
1
7

10
2,5
17,5

13

32,5

1
2

2,5
5

4
40

10
100

Sumber: Data Sekunder yang diolah
7.3. Profil Sampel
7.3.1. Kinerja Keuangan Perusahaan
Kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Return
On Asset (ROA). Klasifikasi ROA perusahaan sampel dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3
Klasifikasi ROA Perusahaan Sampel
ROA
<0
0 s/d 0.1
> 0.1

Jumlah Perusahaan
11
19
10

Sumber : data sekunder yang diolah
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Prosentase (%)
27,5 %
47,5 %
25 %

Berdasarkan tabel 3 diketahui jumlah perusahaan dengan nilai ROA< 0 sejumlah 11 perusahaan
sampel ( 27,5% ). Perusahaan dengan nilai ROA 0 s/d 0.1 sejumlah 19 perusahaan ( 47,5% ). Dan
perusahaan dengan nilai ROA> 0.1 sejumlah 10 perusahaan sampel ( 25 % ). Data lengkap ROA
masingmasing perusahaan sampel dalam penelitian iini dapat dilihat pada lampiran.
7.3.2. Pengungkapan Sosial Perusahaan
Pengungkapan sosial perusahaan pada penelitian ini meliputi tema: lingkungan, energi,
kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, karyawan, produk, keterlibatan dalam masyarakat,
dan lainnya. Masingmasing perusahaan sampel melakukan pengungkapan yang berbedabeda
pada masingmasing tema. Sejumah pengungkapan sosial perusahaan sampel dapat dilihat pada
tabel 4 berikut:
Tabel 4
Pengungkapan Sosial Perusahaan Sampel
Berdasarkan Jumlah Pengungkapan
No

Tema Pegungkapan

1.
2.
3.
4.

Lingkungan dan Energi
Tenaga Kerja
Konsumen dan Produk
Kemasyarakatan
Total

Jumlah
%Pengungkapan
pengugkapan
40
10,15 %
212
53,81 %
91
91 %
51
51 %
394

100 %

Sumber : Data sekunder yang diolah
Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial yang paling banyak
diungkap perusahaan sampel adalah tema tenaga kerja sebanyak 212 kalimat pengungkapan (
53,81 %).dan tema paling sedikit diungkapkan perusahaan sampel adalah tema lingkungan dan
energi, yaitu hanya 40 kalimat pengungkapan atau hanya 10,15 % dari total kalimat pengungkapan.
7.4. Analisis Data
Sebelum dilakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Dalam
analisis regresi perlu dihindari asumsi klasik agar variabel independen sebagai estimator variabel
dependen tidak bias sehingga diperoleh model analisis yang tepat untuk dapat digunakan dalam
penelitian ini. Hasil dari analisis diketahui bahwa semua data terbebas dari asumsi klasik, sehingga
data layak digunakan dalam uji regresi berganda.
7.5. Pengujian Hipotesis
Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda sebuah variabel
dependen dengan empat variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabelvariabel bebas dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diproksi
dalam empat variabel, yaitu tema lingkungan dan energi; tema tenaga kerja; tema konsumen dan
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produk; tema kemasyarakatan dalam pengaruhnya terhadap variabel terikat kinerja keuangan yang
ditunjukkan oleh besarnya Return On Assets (ROA).
Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Biasanya dalam output korelasi, koefisien ini dinyatakan dalam R2.. Nilai
R2 menunjukkan tingkat kemampuan semua variabel bebas untuk mempengaruhi variabel terikat,
sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar variabel bebas.
Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model
1

R
,438a

R Square
,192

Adjusted
R Square
,099

Std. Error of
the Estimate
7,91600

DurbinW
atson
1,684

a. Predictors: (Constant), Kemasyarakatan, Ling kungan dan energi,
Konsumen dan produk, Tenagakerja
b. Dependent Variable: ROA

Hasil penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa koefisien determinasi untuk variabel Return On
Assets (ROA) didapat sebesar 0, 912 atau 19,2 %. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini hanya
bisa menjelakan sebesar 19,2 % hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial peusahaan
dengan kinerja keuangan (ROA), sedangkan sisanya yaitu sebesar 80,8 % dijelaskan oleh faktor
faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini
Dalam pengujian hipotesis secara parsial, hasil olah SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
a
Coefficients

UnstandardizedStandardized
Coefficients Coefficients
Model
B Std. Error Beta
t
1
(Constant)
,998 2,404
,415
Lingkungan dan energi
1,983
,783
,417 2,532
Tenagakerja
,850
,544
,372 1,563
Konsumen dan produk
1,893 1,020
,398 1,856
Kemasyarakatan ,265
,785
,068
,338
a.Dependent Variable: ROA
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Collinearity Statistics
Sig. Tolerance VIF
,681
,016
,851 1,175
,127
,409 2,446
,072
,502 1,991
,738
,572 1,749

7.5.1. Pengujian Hipotesis I
Variabel tema lingkungan dan energi memberikan nilai koefisiensi 2, 532 dengan tingkat
signifikansi 0,016. Tingkat signifikansi ini lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari
nilai t tabel (2,532 > 2,042 ) sehingga hipotesis pertama (H01) ditolak atau dengan kata lain hipotesis
alternatif (Ha1) berhasil diterima. Artinya variabel tema lingkungan dan energi berpengaruh signifikan
terhadap Return On Assets (ROA) perusahaan.
Hasil tersebut selaras dengan pendapat yang menghubungkan pengungkapan lingkungan
dan energi dengan kinerja keuangan. Yaitu bahwa reputasi perusahaan yang baik dalam mengelola
lingkungan dan energi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan
perusahaan ( Al Tuwaiji et.al, 2004). Hal ini berarti perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap
lingkungan dan ennergi akan mendapatkan simpati dari masyarakat dan sebagai akibatnya
perusahaan tersebut akan memeliki kinerja keungan yang lebih baik.
7.5.2. Pengujian Hipotesis 2
Hasil uji t terhadap tema tenaga kerja menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja mempunyai
nilai t hitung sebesar – 1,563. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,042 , selain itu tingkat
signifikansinya pun diatas 0,05 yaitu sebesar 0,127. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
hipotesis kedua (H02) diterima atau tidak dapat ditolak. Artinya variabel tema tenaga kerja tidak
berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada perusahaan. Tanda negatif pada
nilai t hitung menunjukkan bahwa antara pengungkapan sosial dalam tema karyawan dengan kinerja
keuangan (ROA) terdapat hubungan yang berlawanan arah.
Hasil tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa terdapat biaya tambahan
yang signifikan dan akan menghilangkan peluang perolehan laba untuk melaksanakan tanggung
jawab sosial, sehingga akan menurunkan profitabilitas (ROA).
7.5.3. Pengujian Hipotesis 3
Nilai t hitung variabel tema konsumen dan produk sebesar 1,856, nilai ini lebih kecil dari nilai
t tabel yaitu sebesar 2,042. Selain itu diperoleh tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu
0,072. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H03) diterima atau tidak dapat ditolak.
Artinya variabel tema konsumen dan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On
Assets (ROA) perusahaan. Tanda positif pada nilai t hitung menunjukkan hubungan yang searah
antara sumbangan dengan kinerja keuangan perusahaan (ROA).
Hasil ini sesuai dengan pendapat yang menghubungkan tanggung jawab sosial denngan
kinerja penjualannya. Bahwa reputasi peruasahaan dalam kepedulian sosial tidak meningkatkan
bahkan sebaliknya menurunkan tingkat penjualan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tingkat
kepedulian masyarakat konsumen terhdap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara
umum belum baik.
7.5.4. Pengujian Hipotesis 4
Nilai t hitung variabel tema kemasyarakatan sebesar – 0,338, nilai ini jauh lebih kecil dari
nilai t tabel yaitu 2,042. Selain itu diperoleh tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu
0,738. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H04) diterima atau tidak dapat ditolak.
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Artinya variabel tema kemasyarakatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets
(ROA) perusahaan. Tanda negatif pada nilai t hitung menunjukkan hubungan yang berlawan
antara pengungkapan sosial dalam tema kemasyarakatan dengan kinerja keuangan (ROA).
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak signifikannya pengaruh pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan dapat disebabkan oleh tingkat kepedulian masyarakat yang secara umum belum
baik serta tingkat daya beli atau pendapatan masyarakat yang masih rendah.
7.5.5. Pengujian Hipotesis 5
Pengujian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh keseluruhan variabel bebas terhadap
variabel terikat dilakukan dengan uji F. Berikut hasil pengujian secara bersamasama dengan bantuan
SPSS.
Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Bersamasama (Uji F)
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
520,442
2193,207
2713,649

df
4
35
39

Mean Square
130,110
62,663

F
2,076

Sig.
,105a

a. Predictors: (Constant), Kemasyarakatan, Lingkungan dan energi, Konsumen dan
produk, Tenagakerja
b. Dependent Variable: ROA

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil uji Anova atau F test hitung sebesar 2,076 dengan
tingkat signifikansi 0,105, karena probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 dan nilai f hitung juga lebih
kecil darif tabel( 2,076 < 2,530 ), maka keempat tema tersebut, yaitu tema lingkungan dan energi;
tema tenaga kerja; tema konsumen dan produk; serta tema kemasyarakatan secara bersama
sama tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Return On Assets). Dengan demikian hipotsis
kelima (H05) diterima atau tidak dapat ditolak.
Berdasarkan hasil pengujian regresi tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai
berikut:
ROA = 0,998 + 1,983 Lingkungan dan energi – 0,850 Tenaga Kerja
+ 1,893 Konsumen dan produk – 0,265 Kemasyarakatan
Konstanta sebesar 0,998 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka
ROA perusahaan akan sebesar 0.998. Koefisien regresi tema lingkungan dan energi sebesar 1,983
menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kalimat pengungkapan pada tema lingkungan dan energi
akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan (ROA) sebesar 1,983. Koefisien regresi untuk
tema tenaga kerja sebesar – 0,850 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kalimat pengungkapan
tema tenaga kerja akan mengakibatkan penurunan ROA perusahaan sebesar 0,850.
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Sedangkan untuk tema konsumen dan produk yang mempunyai koefisien regresi sebesar
1,983 berarti bahwa setiap penambahan 1 kalimat pengungkapan pada tema konsumen dan produk
akan mengakibatkan peningkapatan ROA perusahaan sebesar 1,983. Dan terakhir tema
kemasyarakatan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,625 menyatakan bahwa setiap
penambahan 1 kalimat pengungkapan pada tema kemasyarakatan akan mengakibatkan penurunan
kinerja keuanga perusahaan ( ROA ) sebesar 0,625.
7.6. Pembahasan
Teori stakeholder melihat bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder.
Ini karena perusahaan merupakan entitas yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sebagai mana
yang diungkapkan oleh Drucker dalam Harahap, 2005 sebagai berikut:
Tidak ada suatu lembaga yang hidup sendiri dan mati sendiri. Setiap orang atau lembaga
merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan hidup demi kepentingan masyarakat.
Perusahaan tidak terkecuali. Perusahaan yang bebas tidak dapat disebut sebagai baik untuk
perusahaan, ia hanya dapat dikatakan baik jika baik untuk masyarakat (Peter F Drucker,1973)
Beranjak dari sini aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder,
termasuk masyarakat sekitar. Semakin kuat stakeholder maka perusahaan harus semakin beradaptasi
dengan stakeholder. Dan kondisi ini lantas mendorong perusahaan untuk mencari format yang
tepat dalam pelaksanaan tanggung jawabnya kepada masyarakat, sehingga akan memunculkan
implikasi ganda baik bagi masyarakat dan stakeholder yang lain maupun implikasi positif bagi
internal perusahaan itu sendiri yang dapat dilihat dari kinerja ekonominya. Penelitian ini mencoba
melihat apakah ada pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan
dengan kinerja ekonomi/keuangannya.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dilihat bahwa secara parsial variable
variabel independen yaitu tema tenaga kerja, konsumen dan produk serta tema kemasyarakatan
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksi oleh Return On
Assets (ROA). Pengungkapan sosial pada tema tenaga kerja dan kemasyarakatan berpengaruh
negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) dapat disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga produk
yang dihasilkan perusahaan akibat timbulnya biaya tambahan untuk melaksanakan tanggung jawab
sosial tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Herremans et.al (1993) yang menyatakan bahwa
terdapat biaya tambahan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Biaya tambahan
ini menyebabkan kenaikan harga produk, sehingga konsumen yang tidak dapat menerima kenaikan
harga tersebut akan mengurangi konsumsinya. Hal ini akan berimplikasi pada menurunnya aktivitas
penjualan perusahaan. Dan implikasi yang lebih jauh adalah akan megakibatkan penurunan return
perusahaan. Hal ini dapat pula disebabkan kepedulian sosial masyarakat yang belum baik. Reputasi
perusahaan dalam kepedulian sosial tidak meningkatkan bahkan menurunkan tingkat penjualan
(Belkaoui dan Kerpiks dalam Sulastri, 2003). Citra positif yang dibangun perusahaan kurang mampu
memacu kinerja keuangan perusahaan juga dapat diakibatkan oleh sikap apatis masyarakat yang
merasa berada dipihak luar manajemen perusahaan, sehingga masyarakat merasa tidak terlalu
berharap kepada perusahaan dalam hal kesejahteraan sosial. Adanya sikap seperti ini mengakibatkan
masyarakat juga tidak terlalu peduli dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan.
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Kepedulian para konsumen di Indonesia berkaitan pula dengan tingkat daya beli masyarakat
atau pendapatan masyarakat yang umumnya masih rendah. Artinya para konsumen masih berfikir
pada taraf yang penting terjangkau dan dapat terpenuhi kebutuhannya, konsumen belum memberikan
perhatiannya apakah perusahaan yang memproduksi produk yang mereka konsumsi memperhatikan
lingkungan sosialnya. Hal tersebut di sebabkan oleh tingkat pendapatan perkapita nasional yang
masih rendah bila dibandingkan dengan negaranegara lain khususnya di Amerika dan Eropa,
sehingga dapat berimplikasi terhadapa tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah sosialnya.
Berdasarkan hasil penelitian di Asia yang dilakukan Usmansyah (1989) di Indonesia, Yamagami
dan Kokubu (1991) di Jepang, Lynn (1992) di Hongkong dapat disimpulkan bahwa pengungkapan
tanggng jawab sosial perusahaan di Asia lebih rendah dibandingkan dengan di Amerika dan Eropa.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sueb (2001), yang
menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kinerja social dengan kinerja keuangan
perusahaan.
Sedangkan pengujian hipotesis pada tema lingkungan dan energi mengindikasikan adanya
hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksi
dalam ROA. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Tuwaijri et.al (2004)
yang mencoba melihat hubungan antara pengungkapan lingkungan, kinerja lingkungan, dan kinerja
ekonomi. Penelitian ini berhasil melihat adanya pengaruh yang signifikan positif antara pengungkapan
lingkungan dengan kinerja ekonomi perusahaan. Disamping masyarakat konsumen, citra positif
perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosialnya khususnya dalam hal ini pengelolaan
terhadap lingkungan juga dapat menarik minat investor. Dan dari sini akan mampu mendukung
kemampuan finansial perusahaan.
Hasil uji hipotesis antara keempat tema pengungkapan tanggung jawab sosial yang terdiri
dari tema lingkungan dan energi; tema tenaga kerja; tema konsumen dan produk; serta tema
kemasyarakatan secara bersamasama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
yang diproksi dalam Return On Assets (ROA). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sulastri ( 2003), bahwa biaya sosial secara bersamasama tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja penciptaan laba perusahaan. Hasil penelitian ini juga sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sueb (2001) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh
yang signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan.
Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang paling
banyak diungkap oleh perusahaan adalah tema tenaga kerja. Dan tema yang paling sedikit diungkap
adalah tema lingkungan dan energi. Secara sederhana dapat dilihat bahwa minat perusahaan untuk
mengungkap tema tenaga kerja disamping karena aspek sosial juga lebih dominan karena aspek
tuntutan karyawan yang langsung bersentuhan dengan keberlangsungan persahaan. Jadi tingkat
kesejahteraan karyawan akan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawannya. Ini berbeda
dengan tema yang lain, khususnya tema lingkungan dan energi. Tema ini paling sedikit diungkap
oleh perusahaan karena mungkin berkaitan pula dengan sektor industri masingmasing perusahaan.
Bagi perusahaan yang aktivitas bisnisnya bersentuhan langsung dengan alam, seperti perusahaan
pertambangan, pengolahan hasil hutan, dan lainlain, maka tuntutan untuk menjaga kelestarian
alam sangat besar disamping juga untuk keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut. Namun bagi
institusi yang aktivitasnya tidak bersentuhan langsung dengan alam seperti perbankan, maka tuntutan
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untuk melakukan aktivitas pelestarian lingkungan tidak terlalu besar dan lebih bersifat
“komplementer”.
8. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, dari empat proksi yang diteliti, tema tenaga
kerja merupakan tema yang paling banyak diungkap sebanyak 212 kalimat pengungkapan. Sedangkan
tema yang paling sedikit diungkap adalah tema lingkungan dan energi yaitu hanya 40 kalimat
pengungkapan. Secara parsial pada taraf signifikansi 0,05 pengungkapan tanggung jawab sosial
dalam tema lingkungan dan energi yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Sedangkan untuk tematema yang lain, yaitu tema tenaga kerja; konsumen dan produk;
serta kemasyarakatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengujian
secara bersamasama (simultan) pada tema lingkungan dan energi; tema tenaga kerja; tema
konsumen dan produk; serta tema kemasyarakatan tidak menunjukkan adanya pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
9. KETERBATASAN DAN SARAN
Itemitem kalimat pengungkapan tanggung jawab sosial pada penelitian ini masih terlalu
subjektif sehingga mungkin hasil penelitiannya pun masih kurang optimal. Kedepan diharapkan ada
formulasi indikator pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Sehingga hasil penelitiannya
pun dapat diandalkan.
Penelitian ini disamping masih terbatas pada jumlah sampel yang relatif sedikit juga masih
terbatas pada satu periode pengungkapan. Penelitian yang mencakup lebih banyak jumlah sampel
dan lebih panjang periode pengungkapannya diharapkan ada dikemudian hasil penelitian yang lebih
baik.
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Abstract
The aim of this written article is to know and explain the conceptual work plan of the
organization culture to the employees service in a organization.
The culture change which happens in a organization flows and appears in a movement,
conflic, or bump, but its not a frightened thing.
A change is needed, even in a little scale. It shows that there is a life in an organization, if the
change is managed well and consistently by regarding the man power will product the development
and increase the employees service in a organization.
Keywords: Culture, Service
Article
: Library research
Abstrak
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melihat dan menjelaskan kerangka kerja
konseptual dinamika perubahan Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan dalam suatu
organisasi.
Perubahan budaya yang terjadi pada suatu organisasi mengalir dan menjelma dalam wujud
pergeseran, konflik, ataupun benturan, tetapi bukan merupakan suatu hal yang menakutkan.
Perubahan sangat diperlukan, walaupun dalam skala yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan
adanya suatu kehidupan yang terjadi dalam organisasi; dimana apabila perubahan ini dikelola secara
baik dan konsisten dengan memperhatikan dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada
dalam organisasi akan menghasilkan kemajuan dan bersinergi serta dapat meningkatkan kinerja
karyawan dalam organisasi.
Kata kunci
: Budaya, kinerja
Jenis Artikel : Studi Literatur
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1. PENDAHULUAN
Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang
dampaknya berkelanjutan melampaui batasbatas kebangsaan dan kenegaraan. Mengingat bahwa
dunia ditandai oleh pluralitas budaya, maka globalisasi sebagai proses juga menggejala sebagai
peristiwa yang melanda dunia secara lintas budaya dan merupakan suatu proses yang membentuk
perilaku saling ketergantungan antar individu, masyarakat, dan kelompok organisasi, yang berdampak
pada wawasan budaya kita, yaitu bidang komunikasi dan informasi – karena didukung oleh pesatnya
laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.
Budaya adalah suatu kerangka acuan perilaku individu dan masyarakat yang dibentuk dan
terbentuk berupa nilainilai (aman, tertib, asri, kebenaran, keindahan, keadilan, kemanusiaan,
kebijaksanaan, dll) yang berpengaruh sebagai kerangka untuk membentuk pandangan hidup manusia
yang relatif menetap dan dapat dilihat dari pilihan warga masyarakat itu sendiri untuk menentukan
sikap dan perilakunya terhadap berbagai gejala dan peristiwa dalam kehidupan.
Perubahan orientasi nilai yang berlanjut dengan perubahan kultural itu bisa menjelma dalam
wujud pergeseran, konflik, ataupun benturan. Perubahan ini, apabila dikelola secara baik dan teratur
bisa menjelma dalam wujud kemajuan, harmonisasi ataupun dinamis. Sebaliknya, apabila tidak
dikelola secara baik, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam suatu organisasi.
Keadaan ini merupakan salah satu konsekuensi dari adanya globalisasi yaitu terjadinya pergeseran
orientasi pada nilainilai yang selanjutnya berpengaruh pada perubahan kultural sebagai tolok ukur
perilaku individu dan masyarakat sebagai salah satu elemen budaya.
Rhenald Kasali, 2005, xxxiii – xxxv, dalam bukunya mengungkapkan beberapa karakteristik
perubahan, yaitu :
u Pertama, ia begitu misterius karena tidak mudah dipegang. Bahkan yang sudah digenggam
pun tak bisa pergi ke tempat lain tanpa berpamitan. Ia bahkan dapat memukul balik seakan tak
kenal budi.
u Kedua, change memerlukan change market(s). ratarata pemimpin yang menciptakan
perubahan tidak bekerja sendiri, tetapi ia punya keberanian yang luar biasa.
u Ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Sebagian besar orang malah hanya
melihat memakai mata persepsi. Hanya mampu melihat realitas, tanpa kemampuan melihat
masa depan. Maka persoalan besar perubahan adalah mengajak orangorang melihat apa
yang Anda lihat dan memercayainya.
u Keempat, perubahan terjadi setiap saat, karena itu perubahan harus diciptakan setiap saat
pula, bukan sekalisekali.
u Kelima, ada sisi keras dan sisi lembut dari perubahan. Sisi keras termasuk masalah uang dan
teknologi, sedangkan sisi lembut menyangkut masalah manusia dan organisasi. Sebagian besar
pemimpin hanya memfokuskan pada sisi keras, padahal keberhasilan sangat ditentukan pada
sukses mengelola sisi lembut tadi. Hal ini disebabkan oleh kentalnya pengaruh Theory of
Economic of the Firm yang mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi yang tampak
pada the Bottom Line.
u Keenam, perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Untuk berhasil
menaklukkannya perlu kematangan berpikir, kepribadian yang teguh, konsep yang jelas dan
sistematis, dilakukan secara bertahap, dan dukungan yang luas.
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Ketujuh, dibutuhkan upayaupaya khusus untuk menyentuh nilainilai dasar organisasi(budaya
koorporat). Tanpa menyentuh nilainilai dasar, perubahan tidak akan mengubah perilaku dan
kebiasaankebiasaan.
u Kedelapan, perubahan banyak diwarnai mitosmitos. Salah satunya adalah mitos bahwa
perubahan akan selalu membawa kemajuan atau perbaikan instan. Seperti pasien yang sakit,
perubahan berati menelan pil pahit, atau bahkan amputasi yang artinya perlu pengorbanan.
u Kesembilan, perubahan menimbulkan ekspektasi, dan karenanya ekspektasi dapat
menimbulkan getarangetaran emosi dan harapanharapan yang bisa menimbulkan
kekecewaankekecewaan. Manajemen perubahan harus diimbangi dengan manajemen
harapan agar para pengikut dan pendukung perubahan dapat terus membakar energi untuk
terlibat dalam proses perubahan itu, kendati goalsnya meleset atau masih memerlukan
waktu untuk dicapai.
u Kesepuluh, perubahan selalu menakutkan dan menimbulkan kepanikan – kepanikan.
Selain itu, perubahan kultural juga merambah berbagai jenis organisasi, dari yang berskala
besar sampai dengan yang berskala kecil, baik organisasi bisnis maupun nonbisnis, dapat
mempengaruhi kinerja organisasi ke arah yang lebih baik dan berkembang mengikuti kemajuan
ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi yang menglobal, atau sebaliknya semakin melorot kinerja
organisasi karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu sendiri.
Perubahan kultural (budaya) yang terjadi dalam suatu organisasi bukan merupakan hal yang
baru dan menakutkan, namun untuk memulai perubahan bukanlah suatu hal yang mudah. Perubahan
kultural yang terjadi begitu kompleks dan seketika. Sepanjang ada perubahan yang dilakukan baik
secara besarbesaran maupun kecil yang selalu dialami organisasi, tidak terlepas unsur manusianya
harus diajak untuk melihat dan mempercayai bahwa perubahan itu menunjukkan adanya kehidupan.
Sejumlah alasan mengapa suatu organisasi perlu selalu berubah (Rhenald Kasali, 2005 : 1 
4) mengungkapkan bahwa :
1). Perubahan waktu, tatanan masyarakat dan sikap–sikap manusia pun ikut berubah.
2). Perubahan Teknologi Informasi mengubah pola masyarakat untuk memperoleh informasi
tersebut.
3). Perubahan teknologi mengubah segalanya, seperti mengubah mobilitas manusia, jangkauan,
wawasan, cara berkomunikasi, memimpin, dan mengelola perusahaan.
u

Sedangkan menurut Kreitner & Kinicki, 2005, 448449, mengatakan bahwa organisasi perlu
memahami dan mengetahui kapan serta tandatanda apa yang mengindikasikan kebutuhan akan
perubahan. Untuk berubah, organisasi menghadapi berbagai kekuatan yang berasal dari sumber
eksternal di luar organisasi dan sumber internal. Adapun kekuatankekuatan yang mempengaruhi
perubahan dalam organisasi dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1
Kekuatan Eksternal dan Internal untuk Perubahan
Tekanan Eksternal
Karakteristik Demografi :
· Umur
· Pendidikan
· Tingkat Keterampilan
· Gender
· Imigrasi
Kemajuan Teknologi
· Otomatisasi Manufaktur
· Otomatisasi Kantor
Perubahan Pasar
· Merger dan Akuisisi
· Persaingan Domestik & Internasional
· Resesi
Tekanan Sosial & Politik
· Perang
· Nilai – nilai
· Kepemimpinan
Kekuatan Internal

.Kebutuhan Akan
Perubahan

Masalah/prospek SDM
· Kebutuhan yang tidak terpenuhi
· Ketidakpuasan Kerja
· Absensi dan Perputaran Pekerja
· Produktivitas
· Partisipasi/Saran
Perilaku/Keputusan Manajerial
· Konflik
· Kepemimpinan
· Sistem Penghargaan
· Reorganisasi Struktural.
Sumber : Kreitner & Kinicki, 2005, 449.

Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi tidaklah secara sertamerta akan membawa perbaikan
ke arah yang lebih baik, dimana semua orang yang ada dalam organisasi akan sejahtera hidupnya,
tetapi juga akan membawa dampak yang buruk bagi suatu organisasi apabila perubahan itu tidak
dikelola secara baik.
Beberapa hal yang dapat mengakibatkan perubahan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan
(Rhenald Kasali, 2005 : 12 – 13) :
u
Kepemimpinan yang tidak cukup kuat.
Perubahan menuntut hadirnya pemimpin yang kuat. Tanpa kekuatan kepemimpinan, perubahan
tidak cukup berenergi untuk bergulir seperti yang diharapkan. Kepemimpinan yang kuat tidak
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u

u

u

u

u

u

sama dengan kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan yang kuat berarti kepemimpinan yang
penuh wibawa karena bersih, ahli, dapat dipercaya, dan jelas arahnya.
Salah melihat reformasi.
Reformasi sering hanya dianggap reorganisasi oleh para birokrat. Reorganisasi adalah
mengubah bentuk organisasi. Tujuan perubahan adalah mengubah manusia, bukan mengubah
organisasi. Tanpa diikuti upaya mengubah kebiasaan manusianya, reorganisasi tak akan
membawa perubahan apaapa.
Sabotase ditengah jalan.
Perubahan akan selalu menghadapi tantangan, khususnya dari mereka yang tidak menyukai
pemimpin baru, atau mereka khawatir kenikmatankenikmatan yang selama ini diperoleh
akan hilang dengan begitu saja. Bermacammacam bentuk sabotase yang dapat dilakukan,
seperti misalnya: fitnah, menghalangi jalurjalur pengawasan, membuat peraturanperaturan
yang menyulitkan, menggerakkan gejolak keresahan buruh, penggantian pimpinan, sampai
pembunuhan atau penculikan tokohtokoh kunci perubahan..
Komunikasi yang tidak begitu bagus.
Perubahan menuntut adanya komunikasi. Informasi resmi dan satu arah saja belum cukup.
Sebab, dalam setiap perubahan selalu ditemui orangorang yang memberikan informasi
tandingan, bahkan informasiinformasi palsu yang menyesatkan. Komunikasi yang tidak begitu
bagus akan menyulitkan diri sendiri karena pemimpin tidak akan pernah menang melawan
persepsi.
Komunikasi yang efektif adalah dasar landasan dari persaingan di dalam lingkungan
bisnis kompetitif yang masih bertahan hingga saat ini. Hal ini benar terutama untuk
perusahaanperusahaan yang beroperasi dan bersaing di seluruh dunia terutama
mereka yang mngusahakan perubahan organisasi yang signifikan. Manager yang
mnggunakan informasi teknologi secara efektif dan peka terhadap hambatan
komunikasi yang beragam, adalah orang yang aling mungkin memberikan sumbangan
untuk kesuksesan orgnisasi. (Kreitner & Kinicki, 2005, 229)
Masyarakat yang tidak cukup mendukung.
Perubahan memerlukan dukungan masyarakat, kalau dukungan tidak cukup kuat maka
perubahan hanya menyisakan kepedihan. Dukungan masyarakat tidak sama dengan ucapan
ucapan para pengamat. Dukungan mereka terlihat dari tindakan – tindakan riil ketika suatu
upaya digulirkan. Sekarang ini sudah tidak dapat dielakkan dan bahkan sudah diakui
bahwa perusahaan memerlukan keterlibatan dan dukungan dari stakeholders dalam
rangka menjaga optimalisasi kinerja dan sustanibilitinya (Clarkson, 1998, dalam The
Essence of GCG, 2002, 131).
Proses “BuyIn” tidak berjalan.
Perubahan yang harus menjadi agenda seluruh komponen organisasi. Dan perubahan yang
baik harus dirasa dimiliki oleh seluruh masyarakat dalam organisasi. Gagasan boleh datang
dari atas, tetapi gerakannya harus dirasa dimiliki oleh semua orang. Proses yang hanya
dimiliki oleh para pimpinan tidak akan pernah bertenaga dalam bergerak.
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Seperti yang dikatakan oleh Rektor Universitas Indonesia pada saat merayakan ulang tahun
UI yang ke – 55 tanggal 22 Februari 2005 bahwa UI tentu bukan lagi sebuah universitas yang genit
dan lincah bergerak, sudah barang tentu UI juga telah melakukan perubahan sehingga secara
organisasi telah berubah menjadi lebih dinamis. Tapi, untuk melakukan transformasi dari bureaucratic
university menjadi corporate university, perubahan struktural saja tidak cukup. Itulah sebabnya kita
harus masuk pada perubahan kultural, khususnya budaya korporat dengan nilainilai baru yang
cocok dengan tuntutan zaman, sehingga akan muncul UI yang baru, yang lebih kritis, profesional,
dan dinamis (Rhenald Kasali, 2005 : xxxi).
Jadi, mengubah budaya korporat pada dasarnya mengubah kebiasaan – kebiasaan (yaitu
bagaimana pekerjaan diselesaikan) dalam suatu institusi, dan kalau berhasil, menghasilkan komitmen
komitmen baru, empowerment sumber daya manusia, dan ikatan yang lebih kuat antara institusi
dengan pelanggannya (Porter dan Parker, 1992, dalam Rhenald Kasali, 2005, 327)
Budaya korporat yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah budaya organisasi dan selanjutnya
akan digunakan secara bergantian. Budaya organisasi bila tidak berubah mengikuti perubahan
yang selalu membawa nilainilai baru yang kompleks dan sangat cepat, maka lambat laun akan
menjadi usang dan ketinggalan dengan perubahan itu sendiri.
Stephen P.Robbins, 2003, 739, budaya organisasi yang paling mungkin membentuk standar
etis tinggi adalah budaya yang tinggi dalam mentolelir risiko, rendah sampai sedang dalam keagresifan,
dan berfokus pada sarana dan juga hasil. Para manajer dalam budaya semacam itu didukung untuk
mengambil resiko dan melakukan inovasi, ikut melibatkan diri dalam persaingan yang tak terkendali,
dan memberikan perhatian pada bagaimana caranya mencapai sasaran dan sasaran apa yang
mau dicapai.
Bagi sebagian pelaku usaha lama, perubahan yang terjadi begitu kompleks dan seketika
tentu cukup mencemaskan. Sistem dan cara kerja yang telah dibangun bertahuntahun dengan
biaya yang sangat besar belum tentu cocok dengan era baru tersebut. Meski menakutkan, perubahan
ini tentu menjanjikan ekspektasi. Ekspektasi yang diwarnai oleh sentuhansentuhan emosi dan
menghasilkan harapanharapan, yang belum tentu rasional.(Rhenald Kasali, 2005, 9).
Perubahan itu sendiri ditandai dengan adanya perubahan paradigma dalam menjalankan
kegiatan usaha/bisnis. Rhenald Kasali, 2005, 10 – 11, mengatakan dalam bahasa manajemen,
pembaruan diartikan sebagai sebuah upaya agar membuat hidup kita atau cara kita bekerja dan
merespon dunia ini lebih fit dengan kebutuhan lingkungan baru itu. Dengan mengubah diri maka
kita tidak menjadi terasing lagi dengan dunia luar, atau bahkan tidak tereleminasi sama sekali.
Siapa pun yang masih melakukan cara – cara lama pasti tidak akan bertahan. Caracara baru itu,
dalam percaturan dunia usaha, dikenal dengan istilah “Change the rule of the game” (mengubah
aturan permainan). Rhenald Kasali, menggambarkan cara – cara lama dan cara – cara baru
dalam barusaha di Indonesia dalam berbagai aspek, yang dapat dilihat dalam tabel 1.
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Tabel 1.
Cara – Cara Lama Dan Cara – Cara Baru Dalam Barusaha Di Indonesia

1. Lingkungan

CARA – CARA LAMA
Tertib, stabil, teratur,
predictable.

2. Lokasi Usaha

Berpusat di Jakarta.

3. Sikap terhadap
Persaingan

Statis, terkedali, reaktif, lari
ke pengambil keputusan di
tingkat negara.
Birokrasi, prosedural.

4. Struktur
Organisasi
5. Kultur Organisasi
6. Bentuk
Perusahaan

Keteraturan dan social
harmony, formal.
Besar, konglomerasi,
integrasi vertikal.

7. Manusia (SDM)

Tenang, birokratik,
profesional.

8. Pemimpin

Otoriter, satu arah, manajer
(doing things right).
Monoton, product life cycle
panjang.
Minta dukungan pemerintah.

9. Produk
10. Sikap terhadap
Hukum
11. Komunikasi

Tidak penting, reaktif.

CARA – CARA BARU
Berubahubah, setiap partikel
organisasi dapat bergerak
sendirisendiri.
Tersebar ke seluruh penjuru
Indonesia.
Proaktif, memimpin inovasi,
menciptakan caracara baru.
Dinamis, teamwork, jejaring.
Kompetitif, informal,
campusliked.
Kecilkecil, outsourcing,
berorientasi pada kompetisi
inti.
Dinamis, intrapreneural,
mengedepankan suasana
kerja yang menyenangkan,
Demokratis, cahnge leader,
leader (doing the right thing).
Dinamis, product life cycle
diperpendek sendiri.
Harus berani menghadapi
kasuskasus hukum.
Sangat penting, proaktif.

Sumber : Rhenald Kasali, 2005, 10 – 11
Dalam penulisan artikel ini adalah untuk melihat apakah perubahan budaya dalam suatu
organisasi dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak tidak langsung terhadap kinerja
karyawan.

2.
KAJIAN TEORITIS
2.1. Asal Mula Budaya
Stephen P.Robbins, 2003, 729 – 733, budaya organisasi tidak muncul begitu saja dari
kehampaan. Kebiasaan, tradisi, dan cara umum organisasi melakukan segala sesuatu pasa saat ini
lebih dipengaruhi oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya dan tingkat keberhasilan yang telah
diperoleh melalui usaha keras. Hal ini membimbing kita ke sumber paling akhir dari budaya organisasi
: pendirinya., Proses penciptaan budaya terjadi dalam tiga cara, yaitu :
u
Pertama, para pendiri hanya mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang berpikir
dan merasakan cara yang mereka tempuh.
u
Kedua, mereka mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para karyawan ini dengan cara
berpikir dan cara berperasaan mereka.
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Akhirnya yang ketiga, perilaku pendiri itu sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong
karyawan mengidentifikasikan diri dengan mereka dan oleh karenanya mengintegrasikan
keyakinan, nilai, dan asumsi – asumsi mereka. (Stephen P.Robbins, 2003, 729 – 733)
Bila organisasi berhasil, visi pendiri menjadi terlihat sebagai penentu utama keberhasilan, dan
keseluruhan kepribadianya menjadi tertanam ke dalam budaya organisasi. Ada tiga kekuatan yang
memainkan peranan yang sangat penting dalam mempertahankan dan melanjutkan budaya yang
telah terbentuk, yaitu : proses seleksi, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi.
u

2.2. Budaya Organisasi
Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, dan diciptakan oleh manusia dalam
masyarakat, serta termasuk pengakumulasian sejarah dari objekobjek atau perbuatan yang
dilakukan sepanjang waktu (Perucci and Hamby, 1977, dalam Tampubolon 2004, 184)
Owen, 1991, dalam Tampubolon 2004, 185, mengungkapkan bahwa budaya dipandang
sebagai :
v Nilai – nilai atau norma yang merujuk kepada bentuk pernyataan tentang apa yang
dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh anggota organisasi,
v Sebagai asumsi, yang merujuk kepada hal – hal apa saja yang dianggap benar atau
salah.
Sedangkan yang dimaksud dengan budaya organisasi (organizational culture) adalah bagian
yang tidak terpisahkan dari lingkungan internal organisasi, karena keragaman budaya yang ada
dalam suatu organisasi sama banyaknya dengan jumlah individu yang ada di dalam organisasi.
Umumnya suatu budaya organisasi sangat dipengaruhi lingkungan eksternal organisasi. Setiap
karyawan mempunyai ciri dan karakteristik budaya masingmasing, sehingga tidak tertutup
kemungkinan ada karyawan yang tidak menyukai, tetapi ada juga yang menyukainya, sehingga
diperlukan penyatuan persepsi dari seluruh karyawan atas pernyataan budaya organisasi
(Tampubolon, 2004, 178)
Budaya organisasi dapat dijadikan eksplisit ketika didefinisikan sebagai sistem makna yang
dianut bersama, mempunyai sifat – sifat umum yang dominan dan sejumlah sub – budaya, serta
individu – individu dengan latar belakang yang berlainan dalam organisasi itu akan cenderung
mendeskripsikan budaya organisasi dalam istilah – istilah yang serupa. Budaya Dominan,
mengungkapkan nilai – nilai inti yang dianut bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Pandangan
makro mengenai budaya itu memberi organisasi kepribadian yang jelas terbedakan. Sedangkan
Sub – Budaya, cenderung berkembang dalam organisasi besar untuk mencerminkan masalah,
situasi, atau penglaman bersama yang dapat mempengaruhi perilaku anggota – anggotanya (Robbins,
2003 : 720 721).
Untuk memenuhi keinginannya, suatu organisasi berusaha semaksimal mungkin untuk
menciptakan lingkungan yang ramah terhadap orang – orang yang berada di dalam dan di sekitar
lingkungan kerja organisasi tersebut. Kondisi seperti ini pada akhirnya membentuk suatu budaya
dalam lingkungan kerja organisasi tersebut.
Budaya organisasi itu didasarkan pada suatu konsep bangunan pada tiga tingkatan (Schein, 1991:
14 dalam Armanu Thoyib), yaitu:
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Tingkatan Asumsi Dasar (Basic Assumption), Tingkatan asumsi dasar itu merupakan
hubungan manusia dengan apa yang ada di lingkungannya, alam, tumbuhtumbuhan, binatang,
manusia, hubungan itu sendiri, dan hal ini, asumsi dasar bisa diartikan suatu philosophy, keyakinan,
yaitu suatu yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi ditanggung bahwa itu ada
Tingkatan Nilai (Value). Value itu dalam hubungannya dengan perbuatan atau tingkah laku,
untuk itu, value itu bisa diukur (ditest) dengan adanya perubahanperubahan atau dengan melalui
konsensus sosial.
Tingkatan Artifact yaitu sesuatu yang ditinggalkan. Artifact adalah sesuatu yang bisa dilihat
tetapi sulit untuk ditirukan, bisa dalam bentuk tehnologi, seni, atau sesuatu yang bisa didengar
Salah satu hasil yang spesifik dari budaya yang bertumbuh dan berkembang dalam organisasi
dapat menjadi perekat sosial yang membantu mempersatukan pemahaman persepsi dalam
menjalankan kegiatan organisasi, dengan memberikan standar – standar yang tepat mengenai apa
yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan.
Robbins, (2003: 721) menjelaskan bahwa budaya organisasi itu merupakan suatu system
nilai yang dipegang dan dilakukan oleh anggota organisasi, sehingga hal yang sedemikian tersebut
bisa membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. System nilai tersebut menurut
Robbins, dibangun oleh 7 karakteristik sebagai sari (essence) dari budaya organisasi, 7 karakteristik
adalah:
1. Inovasi dan pengambilan risiko (Innovation and risk taking). Tingkatan dimana para karyawan
terdorong untuk berinovasi dan mengambil risiko.
2. Perhatian yang rinci (Attention to detail). Suatu tingkatan dimana para karyawan diharapkan
memperlihatkan kecermatan (precision), analisis dan perhatian kepada rincian.
3. Orientasi hasil (Outcome orientation). Tingkatan dimana manajemen memusatkan perhatian
pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil.
4. Orientasi pada manusia (People orientation). Suatu tingkatan dimana keputusan manajemen
memperhitungkan efek hasil – hasil pada orang–orang anggota organisasi itu.
5. Orientasi tim (Team orientation). Suatu tingkatan dimana kegiatan kerja diorganisir di sekitar
tim – tim, bukannya individu – individu.
6. Keagresifan (Aggressiveness). Suatu tingkatan dimana orang – orang (anggota organisasi)
itu memiliki sifat agresif dan kompetitif dan bukannya santai – santai.
7. Stabilitas (Stability). Suatu tingkatan dimana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya
status quo daripada pertumbuhan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Budaya organisasi itu merupakan bentuk keyakinan,
nilai, cara yang bisa dipelajari untuk mengatasi dan hidup dalam organisasi, budaya organisasi itu
cenderung untuk diwujudkan oleh anggota organisasi (Brown, 1998: 34, dalam Amanu Thoyib).
2.3. Fungsi Budaya Organisasi
Dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan mempertahankan kelangsungan
hidupnya, serta dalam melakukan intergrasi internal. Budaya melakukan sejumlah fungsi untuk
mengatasi permasalahan anggota organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya
yaitu dengan memperkuat pemahaman anggota organisasi, kemampuan untuk merealisir, terhadap

PERUBAHAN BUDAYA ORGANISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN : SUATU TINJAUAN PUSTAKA

Andarias Patiran

59

misi dan strategi, tujuan, cara, ukuran, dan evaluasi. Budaya juga berfungsi untuk mengatasi
permasalahan integrasi internal dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan anggota
organisasi untuk berbahasa, berkomunikasi, kesepakatan atau konsensus internal, kekuasaan dan
aturannya, hubungan anggota organisasi (karyawan), serta imbalan dan sangsi (Schein, 1991: 52
66, dalam Armanu Thoyib).
Sedangkan menurut Stephen P.Robbins, 2003: 725726, budaya menjalankan sejumlah fungsi
di dalam organisasi :
u
Pertama, budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas; artinya budaya menciptakan
perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain.
u
Kedua, budaya memberikan rasa identitas ke anggota – anggota organisasi.
u
Ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada
kepentingan diri pribadi sesorang.
u
Keempat, budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial.
u
Kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan mekanisme
pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan.
Dari pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu bagian
yang memberikan pemahaman bersama tentang tujuan yang ingin dicapai kepada para anggota
dalam organisasi, sehingga dapat membentuk kesepakatan yang lebih luas untuk kepentingan
organisasi daripada kepentingan perorangan.
Dengan adanya budaya organisasi yang baik dan kondusif dapat memandu dan membentuk
sikap serta perilaku para karyawan kearah tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam menjalan kegiatan
organisasi yang lebih baik. Yang dimaksudkan dengan tingkat kedisiplinan adalah Budaya Disiplin.
Disiplin bukanlah berarti kepatuhan sikap secara kaku terhadap sebuah peraturan, melainkan
kepatuhan terhadap ketentuan–ketentuan bisnis yang seharusnya dijaga. Ada tiga pilar utama
yang membentuk budaya disiplin, yaitu :
1. Discipline People
: Manusia yang diseleksi ditempatkan dengan baik.
2. Discipline Action
: Strategi yang diimplentasikan dengan benar.
3. Discipline Thought
: Mengikat kerja bukan hanya dengan disiplin, melainkan
budaya displin. (Rhenald Kasali, 2005 : 329)
2.4. Pengukuran Kinerja Karyawan
Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran
organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga
membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Johny setyawan,
1999, dalam Ceacilia Srimindarti).
Setiap orang siapapun juga dia selalu membutuhkan adanya penghargaan terhadap hasil
kerjanya dan mendambakan imbalan yang adil. Oleh karena itu, penilaiaan kinerja karyawan perlu
dilakukan seobyektif mungkin karena akan menjadi motivasi bagi karyawan tersebut dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.
Selain itu pula, penilaian kinerja merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam menentukan
keberlangsungan aktivitas organisasi dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan
reward yang akan diberikan atas suatu prestasi yang dicapai. Kinerja organisasi harus menunjukkan
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peningkatan prestasi dari suatu periode waktu tertentu ke periode waktu berikutnya untuk bisa
dapat bersaing dalam ekonomi global yang semakin ketat.
Untuk itu, banyak metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengukuran kinerja
suatu perusahaan. Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah
ukuran keuangan. Hal ini disebabkan karena ukuran keuangan inilah yang paling mudah dideteksi,
sehingga pengukuran kinerja personel juga diukur dengan dasar keuangan. Kinerja lain seperti
peningkatan komitmen personel, peningkatan kompetensi dan lain sebagainya seringkali diabaikan.
(Monika Kussetya Ciptani, 2000).
Penilaian kinerja mempunyai sejumlah tujuan dalam organisasi (Stephen P. Robbins, 2003,
684). Manajemen menggunakan evaluasi kinerja:
1. Untuk keputusan sumber daya manusia yang umum. Evaluasi ini memberikan masukan
untuk keputusan penting seperti promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi ini berfokus pada
keterampilan dan kemopetensi karyawan yang dewasa ini tidak memadai tetapi melalui program
ini, dapat dikembangkan untuk diperbaiki.
3. Sebagai kriteria untuk mengukur kesahihan program seleksi dan pengembangan.
Karyawan yang baru saja dipekerjakan yang berkinerja buruk dapa dikenali melalui evaluasi
kinerja. Keefektifan program pelatihan dan pengembangan dapat ditentukan dengan menilai
seberapa baik kinerja karyawan yang telah berperanserta tersebut berprestasi saat evaluasi
kinerja mereka.
4. Evaluasi juga memenuhi maksud pemberian umpan balik kepada karyawan mengenai
bagaimana pandangan organisasi akan kinerja karyawan.
2.5. Dinamika Perubahan Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan
Keterkaitan hubungan antara budaya korporat dengan kinerja organisasi yang dapat dijelaskan
dalam model diagnosis budaya organisasi Tiernay bahwa semakin baik kualitas faktorfaktor yang
terdapat dalam budaya organisasi makin baik kinerja organisasi tersebut (Moelyono Djokosantoso,
2003 : 42, dalam Soedjono).
Karyawan yang sudah memahami keseluruhan nilainilai organisasi akan menjadikan nilai
nilai tersebut sebagai suatu kepribadian organisasi. Nilai dan keyakinan tersebut akan diwujudkan
menjadi perilaku keseharian mereka dalam bekerja, sehingga akan menjadi kinerja individual.
Didukung dengan sumber daya manusia yang ada, sistem dan teknologi, strategi perusahaan dan
logistik, masingmasing kinerja individu yang baik akan menimbulkan kinerja organisasi yang baik
pula (Soedjono).
Dampak budaya organisasi terhadap kinerja dapat dilihat pada beberapa contoh perusahaan
yang memiliki kinerja yang tinggi, seperti Singapore Airlines yang menekankan pada perubahan
perubahan yang berkesinambungan, inovatif dan menjadi yang terbaik. Baxter International,
salah satu perusahaan terbesar di dunia, memiliki budaya respect, responsiveness dan result, dan
nilai nilai yang tampak disini adalah bagaimana mereka berperilaku ke arah orang lain, kepada
customer, pemegang saham, supplier dan masyarakat (Pastin, 1986; 272). Hasil penelitian Chatman
dan Bersade (1997) dan Udan Bintoro (2002) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat
dapat meningkatkan kinerja organisasi (Soedjono).
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Stephen P. Robbins, 2003, 738, dalam bukunya juga mengungkapkan kasus Enron dan
penciptaan budaya yang tidak etis dapat mengakibatkan organisasi menghadapi masalah besar
penilaian kinerjanya. Dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan, Stephen P. Robbins, 2003,
memberi kesimpulan bahwa Enron Corp, yang pada Desember 2001 menimbulkan kepailitan terbesar
di AS, tidak hanya gagal karena praktek akuntansi yang tidak tepat, walaupun itu memang penyebab
terbesarnya. Ia juga gagal karena memiliki budaya yang mendorong eksekutif ke dalam perilaku
yang tidak etis.
Selama masa keemasan Enron di akhir 1990an, pers selalu memuji perusahaan itu karena
budaya wirausahanya : cerdas, lancang, kreati dan bisa mengambil resiko. Namun analisis setelah
pailit menyingkapkan adanya budaya yang berbeda – tekanan yang terus menerus akan
pertumbuhan pendapatan dan prakarsa individu. Bukannya memberi imbalan atas gagasan baru,
perusahaan mendorong jalan pintas (comer–cutting) yang tidak etis.
u
Pertama, ia menekan para eksekutif untuk meningkatkan penghasilan,
u
Kedua, ia menanamkan kontrol yang longgar atas cara penbciptaan penghasilan itu.
u
Ketiga, ia memelihara budaya “YESMAN” di kalangan eksekutif. Orang takut berbicara
tentang praktik–praktik yang dipertanyakan karena takut bahwa hal itu akan sebaliknya
mempengaruhi evaluasi kinerja dan besarnya bonus mereka.
u
Keempat, bonus dan uang menjadi segala–galanya. Perusahaan mencari dan mengimbalai
orang yang dsangat mementingkan uang. Jeff Skilling, CEO yang menciptakan budaya
“in your face” Enron, dikutip dengan mengatakan “Semua masalahnya adalah uang,
anda dapat membeli loyalitas dengan uang”.
u
Kelima, walaupun manajer harus diperingkat berdasarkan kerja tim, budaya terutama
dibangun berdasar pemain bintang, dengan sedikit nilai yang dicantelkan pada
pembangunan tim. Organisasi mengimbali orang yang sangat kompetitif yang kurang
cenderung berbagi kekuasaan, wewenang, atau informasi.
Akhirnya, perusahaan terus menetapkan sendiri harapan yang sangat optimistik atas
pertumbuhan dan kemudian mendorong eksekutif menemukan cara mencapainya. (Stephen P.
Robbins, 2003)
Soedjono, 2005, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hasil output AMOS 4.01 diperoleh
nilai probabilitas error 3,5291 1014 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 dan nilai loading 0,756
artinya hipotesis yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kinerja organisasi dapat diterima. Penelitian ini mendukung penelitian Kotter dan
Heskett (1992) yang menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai dampak yang kuat dan
semakin besar dampaknya terhadap prestasi kerja organisasi. Budaya organisasi yang kuat dikantor
dan keempat UPTD terminal merupakan hasil dari penyebaran kepercayaan dan nilainilai yang
berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya.
Selain itu, menurut H. Teman Koesmono, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
terdapat pengaruh tidak langsung dari variabel Budaya organisasi terhadap variabel
Kinerja sebesar 0.267, sedangkan pengaruh tidak langsung dari variabel Motivasi terhadap
variabel Kinerja sebesar 0.005. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa ada pengaruh tidak
langsung dari Budaya organisasi terhadap kinerja melalui variable antara yaitu Motivasi dan kepuasan
kerja. Selain itu ada pengaruh tidak langsung dari variabel Budaya organisasi terhadap kinerja
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melalui variabel antara yaitu Kepuasan kerja. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Molenaar
(2002), Kotter dan Heskett (1992) dalam H.Teman Koesmono; bahwa Budaya mempunyai
kekuatan yang penuh, berpengaruh pada individu dan kinerjanya bahkan terhadap lingkungan kerja.
2. KESIMPULAN
Berdasarkan pada pendahuluan, kajian teoritis dan studi empiris yang dikemukakan oleh
beberapa peneliti yang disajikan dalam penulisan artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa Dinamika
Perubahan Budaya Organisasi dapat membawa pengaruh positif ataupun negatif terhadap kinerja
karyawan.
Perubahan yang bersifat positif, dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja karyawan
serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan semua anggota yang ada dalam organisasi.
Sedangkan perubahan yang bersifat negatif terjadi karena perubahan budaya organisasi tidak diikuti
oleh beberapa aspek (seperti pemimpin yang kuat, arus informasi yang baik, demokratis dan dinamis)
yang mendukung keberhasilan perubahan itu sendiri, sehingga berdampak pada ketidaksejahteraan
bagi semua anggota organisasi.
Perubahan budaya yang terjadi dalam suatu organisasi tidak secara langsung muncul dan
mengubah segala sesuatu yang ada dalam organisasi, namun membutuhkan seorang pemimpin
yang kuat dan berwibawa yang dapat memberikan inspirasi bagi karyawan untuk berkembang.
Perubahan budaya dalam organisasi bukanlah untuk merubah organisasi (reorganisasi) saja, tetapi
lebih ditujukan pada upaya untuk mengubah kebiasaan manusianya dan mendapat dukungan dari
semua komponen (pimpinan, karyawan, dan para stakeholder) yang ada dalam organisasi. Dukungan
ini sangat perlu, karena tanpa dukungan maka perubahan dalam suatu organisasi tidak akan tercapai.
Suatu organisasi perlu untuk selalu berubah, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh :
u
Perubahan waktu, tatanan masyarakat dan sikap–sikap manusia pun ikut berubah.
u
Perubahan Teknologi Informasi mengubah pola masyarakat untuk memperoleh informasi
tersebut.
u
Perubahan teknologi mengubah segalanya, seperti mengubah mobilitas manusia,
jangkauan, wawasan, cara berkomunikasi, memimpin, dan mengelola perusahaan.
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ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT
TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM
DI BURSA EFEK JAKARTA
(The Effect Analysis of Stock Split with Trading
in Jakarta Stock Exchange)

Nurul Latifah P *)
Abstract
A company in certain considerations can do split their stock into smaller nominal stock. This
research is done purpose to learn the stock split impact in trading in companies which are listed in
Jakarta Stock Exchange. The company's management purpose to do stock split for example to
attract small investor interest and to raise stock liquidity.
Keyword: Jakarta Stock Exchange, Stock Split, trading, liquidity

Abstrak
Suatu perusahaan dengan pertimbanganpertimbangan tertentu bisa memecah sahamnya
(stock split ) menjadi saham yang nominalnya lebih kecil. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
mempelajari dampak stock split pada perdagangan saham di perusahaanperusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Jakarta. Tujuan manajemen perusahaan melakukan stock split antara lain adalah
menarik perhatian investor kecil, meningkatkan jumlah pemegang saham, meningkatkan perdagangan
saham dan meningkatkan likuiditas saham.
Kata kunci: Bursa Efek Jakarta, Stock split, perdagangan, Likuiditas.

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Kehadiran Pasar Modal telah menjadi suatu alternatif pembiayaan yang dilakukan oleh
perusahaan. Hal ini disebabkan adanya kelebihan yang dimiliki oleh pasar modal, salah satunya
adalah biaya yang murah atas dana yang akan didapatkan (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti,
1993). Pasar modal merupakan instrumen keuangan yang penting dalam suatu perekonomian,
yang berfungsi untuk memobilisasi dana dari masyarakat ke sektor produktif (perusahaan). Pasar
modal juga dapat bermanfaat sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber dana,
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penunjang terciptanya perekonomian yang sehat, memperbaiki struktur modal perusahaan serta
mengurangi ketergantungan hutang luar negeri pada sektor swasta.
Pasar modal juga merupakan sarana untuk melakukan investasi yang memungkinkan para
pemodal (investor) melakukan diversifikasi investasi sesuai dengan risiko dan return yang diharapkan.
Dalam pasar modal keputusan pembelanjaan akan semakin bervariasi, sehingga struktur modal
perusahaan dapat lebih dioptimalkan. Tujuan pasar modal dalam perekonomian adalah untuk
mempercepat proses perluasan keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan saham, pemerataan
pendapatan melalui pemerataan keuntungan perusahaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengerahan dana untuk kegiatan produktif (Sumantoro, 1990).
Pembelian sejumlah saham merupakan salah satu bentuk investasi modal. Saham memberikan
penghasilan dalam bentuk dividen, serta nilainya dapat diharapkan meningkat. Investasi pada saham
memiliki risiko yang tinggi, sesuai dengan prinsip investasi itu sendiri, yaitu high riskhigh return,
low risklow return. Risiko investasi tersebut mengakibatkan investor harus dapat meramalkan
kemungkinan pergerakan saham tersebut di masa yang akan datang.
Investasi pada sekuritas juga bersifat likuid (mudah berubah), oleh karena itu penting bagi
perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan para pemegang saham dengan jalan
memaksimalkan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas
pelaksanaan fungsifungsi keuangan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam
kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis
fundamental perusahaan). Hal ini disebabkan laba perusahaan selain merupakan indikator
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan
elemen penting dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa
yang akan datang.
Suatu perusahaan dengan pertimbanganpertimbangan tertentu bisa memecah sahamnya
(stock split ) menjadi saham yang nominalnya lebih kecil. Saham yang beredar ditarik kembali dan
ditukar dengan saham yang nominalnya lebih kecil. Harga per lembar saham baru setelah stock
split adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Stock split tidak menambah nilai dari perusahaan.
Secara umum terdapat dua jenis split yaitu splitup dan split down. Splitup lebih dikenal
dengan stock split, sedangkan split down dikenal dengan reserve split. Stock split merupakan
distribusi saham yang tidak berpengaruh pada aliran kas perusahaan, maupun proporsi kepemilikan
saham. Manajemen perusahaan melakukan stock split karena beberapa tujuan, antara lain: memberi
sinyal positif tentang prospek perusahaan, mencari harga saham optimal dan meningkatkan likuiditas
saham.
Sebagian Perusahaan berupaya menyampaikan informasi atau sinyal kepada investor bahwa
perusahaan memiliki prospek pertumbuhan positif. Stock split diharapkan memberi sinyal kepada
investor bahwa saham perusahaan masih undervalue dan akan terjadi peningkatan dividend
yield dimasa yang akan datang (Brennan dan Hughes, 1991).
Selain itu, perusahaan melakukan stock split karena harga sahamnya dinilai sudah terlalu
tinggi, sehingga mengurangi kemampuan investor ritel untuk membelinya. Stock split dilakukan
agar harga saham menjadi optimal bagi investor kecil dan pada akhirnya meningkatkan jumlah
pemegang saham perusahaan.
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Tujuan manajemen perusahaan melakukan stock split antara lain adalah menarik perhatian
investor kecil, meningkatkan jumlah pemegang saham, dan meningkatkan likuiditas. Selain tingkat
risiko dan return, tingkat likuiditas merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam
memilih saham . Likuiditas adalah kemampuan untuk bertransaksi dalam jumlah besar, dengan
waktu yang singkat, dan biaya yang rendah. Stock split menurunkan harga dan meningkatkan
jumlah saham yang beredar, sehingga lebih banyak investor kecil yang dapat berpartisipasi. Pada
akhirnya partisipasi investor kecil diharapkan mampu meningkatkan jumlah pemegang saham (Baker
dan Gallagher, 1980; Lakonishok dan Lev, 1987).
1.2. Perumusan Masalah
Trading Range theory menyatakan harga saham yang relatif tinggi menyebabkan saham
perusahaan kurang aktif diperdagangkan. Karena itu jika harga saham sudah terlalu tinggi,
perusahaan perlu melakukan stock split agar harga sahamnya dapat dipertahankan pada kisaran
tertentu yang dianggap optimal (Anshuman dan Avner,2002).
Di Bursa Efek Jakarta (BEJ), perusahaan publik mulai melakukan Stock split sejak tahun
1993, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mungkin disebabkan Stock
split dianggap berhasil memenuhi tujuan perusahaan, yang antara lain adalah memperbaiki likuiditas
saham perusahaan.
Berdasarkan pada uraian diatas, maka pertanyaan pada perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: Bagaimana Pengaruh stock split terhadap perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta

2. TELAAH PUSTAKA
2.1. Stock Split
2.1.1.Kajian peristiwa (event study)
Menurut Jogiyanto (1998), suatu peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari
reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu
pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information
content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk
setengah kuat (semi strong form).
Berdasarkan Peterson (1989), event study adalah suatu pengamatan mengenai pergerakan
harga saham, di pasar modal untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return yang diperoleh
pemegang saham akibat dari peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Kritzman (1994) event study
bertujuan untuk mengukur hubungan antara suatu peristiwa yang mempengaruhi surat berharga
atau return dari surat berharga tersebut.
Trading range theory menyatakan bahwa manajemen melakukan stock split karena didorong
oleh perilaku pasar yang konsisten dengan anggapan bahwa dengan melakukan stock split mereka
dapat menjaga harga saham tidak terlalu mahal. Saham dipecah karena ada batas saham yang
optimal dan untuk meningkatkan daya beli investor sehingga banyak orang yang mau
memperjualbelikannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham.
Salah satu tujuan dilakukannya stock split adalah untuk mengarahkan harga saham pada
kisaran tertentu sehingga frekuensi perdagangan dapat lebih meningkat dan dapat meningkatkan
investor kecil untuk dapat membeli sejumlah saham lebih besar.
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2.1.2. Signalling Theory
Signalling Theory menyatakan bahwa stock split memberikan sinyal positif karena
manajemen yang memiliki infomasi yang lengkap tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya
akan menginformasikannya kepada investor yang miskin akan informasi tentang kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan investor.
Asimetri informasi (information asymetric) merupakan informasi privat yang hanya dimiliki oleh
investor –investor yang mendapat informasi saja (informed investor). Asimetri informasi akan
terjadi jika manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang diperoleh tentang
semua hal yang dapat mempengaruhi perusahaan ke pasar, maka pada umumnya pasar akan
merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal yang tercermin dari perubahan harga saham
(Schweitzer, 1989) dalam Wismar’ein (2004).
Klein dan Peterson (1989 dalam Margaretha,2004) berpendapat bahwa perusahaan yang
melakukan stock split akan mengalami peningkatan laba yang lebih besar daripada perusahaan
yang tidak melakukan split. Adanya perbedaan laba tersebut secara signifikan berhubungan positif
dengan abnormal return pada saat pengumuman split.
Pengumuman split dipandang sebagai sinyal positif bagi investor, karena pengumuman ini
menaikkan ekspektasi investor tentang pendapatan masa depan perusahaan. Sebaliknya,
pengumuman reverse split dianggap sebagai sinyal negatif bagi investor, karena dengan melakukan
reverse perusahaan akan mengalami penurunan harga saham.
Stock split merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh para manajer perusahaan dengan
melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai nominal per lembar saham
sesuai dengan split factor (Szewezyk dan Tsetsekos,1993). Mc. Gough (1993) berpendapat bahwa
suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan stock split, seharusnya
melakukan berbagai analisis karena proses pengambilan keputusan dan langkahlangkah yang
digunakan untuk melakukan stock split sangat rumit dan memakan waktu lama, sehingga sebelum
evaluasi dilengkapi dan keputusan dibuat, dewan direktur harus menyetujui adanya peningkatan
saham yang diotorisasi untuk level yang baru. Selama tahap analisis tersebut, manajer harus
mereview pengaruh stock split tersebut terhadap Neraca dan laporan laba rugi.
Baker et.al (1995) mencoba menggali mengenai puzzle phenomenon tentang stock split
dan Stock dividends. Beberapa pengaruh yang disebabkan oleh stock split tersebut adalah
terjadinya perubahan pada harga saham, earnings, risiko, dan tingkat likuiditas saham.
Harga saham setelah stock split mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena nilai
nominal yang lebih rendah setelah stock split akan meningkatkan daya tarik investor untuk melakukan
investasi. Earnings yang diperoleh perusahaan setelah melakukan stock split umumnya mengalami
peningkatan dan tingkat likuiditas saham bertambah, hal ini karena meningkatnya jumlah pemegang
saham sehingga pasar menjadi lebih likuid. Tujuan perusahaan melakukan stock split (Kieso dan
Weygandt, 1993) adalah untuk menyesuaikan harga pasar saham perusahaan pada suatu tingkat
(trading range tertentu) supaya (calon) investor dapat lebih banyak menginvestasikan dananya
pada saham tersebut, untuk memperbanyak (calon) investor dengan meningkatkan jumlah saham
yang beredar dengan nilai pasar yang dapat dijangkau, serta untuk menguntungkan investor yang
ada dengan memberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari suatu penyesuaian pasar yang
tidak sempurna sesudah stock split tersebut.
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Pemecahan Saham (stock split) yaitu memecah selembar saham menjadi n lembar saham
(Jogiyanto,2000). Harga per lembar saham baru setelah stock split sebesar 1/n dari harga
sebelumnya.
Secara umum terdapat dua jenis split yaitu splitup dan split –down. splitup lebih dikenal
dengan stock split, sedangkan split –down dikenal dengan reserve split. Stock split merupakan
distribusi saham yang tidak berpengaruh pada aliran kas perusahaan, maupun proporsi kepemilikan
saham. Manajemen perusahaan melakukan stock split karena beberapa tujuan, antara lain: memberi
sinyal positif tentang prospek perusahaan, mencari harga saham optimal dan meningkatkan likuiditas
saham.
Sebagian Perusahaan berupaya menyampaikan informasi atau sinyal kepada investor bahwa
perusahaan memiliki prospek pertumbuhan positif. Stock split diharapkan memberi sinyal kepada
investor bahwa saham perusahaan masih undervalue dan akan terjadi peningkatan dividend yield
dimasa yang akan datang (Brennan dan Hughes, 1991).
Selain itu, perusahaan melakukan stock split karena harga sahamnya dinilai sudah terlalu
tinggi, sehingga mengurangi kemampuan investor ritel untuk membelinya. Stock split dilakukan
agar harga saham menjadi optimal bagi investor kecil dan pada akhirnya meningkatkan jumlah
pemegang saham perusahaan.
Trading Range theory menyatakan harga saham yang relatif tinggi menyebabkan saham
perusahaan kurang aktif diperdagangkan. Karena itu jika harga saham sudah terlalu tinggi,
perusahaan melakukan stock split agar harga sahamnya dapat dipertahankan pada kisaran tertentu
yang dianggap optimal (Anshuman dan Avner,2002).
Selanjutnya motivasi lain manajemen perusahaan melakukan stock split adalah meningkatkan
likuiditas saham. Stock split menurunkan harga saham dan meningkatkan jumlah saham yang
diperdagangkan. Kedua hal ini diharapkan meningkatkan volume perdagangan, jumlah pemegang
saham, dan tentu saja likuiditas (Lamoureux dan Poon, 1987).
Di Bursa Efek Jakarta (BEJ), perusahaan publik mulai melakukan Stock split sejak tahun
1993, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mungkin disebabkan Stock
split dianggap berhasil memenuhi tujuan perusahaan, yang antara lain adalah memperbaiki likuiditas
saham perusahaan.
Trading Volume Activity suatu saham merupakan penjumlahan dari setiap transaksi
perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar Grossman dan Stighitz (1980). Dalam Budiarto
(1999) berpendapat bahwa volume perdagangan terjadi karena adanya perbedaan pendapat (differing
beliefs) diantara investor mengenai berapa nilai saham sesungguhnya. Oleh karena itu kenaikan
volume perdagangan saham merefleksikan seberapa jauh terjadinya asimetri informasi diantara
para investor sebagai raksi atas suatu pengumuman yang dipublikasikan.
Perhitungan TVA dilakukan dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang
diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan
tersebut pada kurun waktu yang sama. Perubahan volume perdagangan saham di pasar modal
menunjukkan aktivitas perdagangan saham dan mencerminkan keputusan investasi investor (
Wismar’in, 2004).

ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM
DI BURSA EFEK JAKARTA

Nurul Latifah P

69

2. 2. Reaksi Pasar terhadap pengumuman Stock Split
Reaksi pasar dapat juga diindikasikan dengan adanya perubahan volume perdagangan di
pasar modal. Perubahan volume perdagangan tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan di bursa
dan mencerminkan keputusan investasi para investor di pasar modal (Wismar’in, 2004).
Menurut Dolley (1933) dalam Fatmawti (1999) yang pertama kali melakukan penelitian
tentang mengapa perusahaan melakukan split, dengan menggunakan sampel sebanyak 88
perusahaan hasilnya menunjukkan bahwa motif utama perusahaan melakukan split adalah untuk
meningkatkan likuiditas saham sehingga distribusi saham menjadi lebih luas. Sedangkan menurut
Baker dan Gallgher (1980) dalam Fatmawati (1999) perusahaan melakukan split agar tingkat
perdagangan berada dalam kondisi yang lebih baik sehingga dapat menambah daya tarik investor
dan meningkatkan likuiditas saham.
Suatu asset disebut likuid apabila asset tersebut dapat ditransaksikan dalam jumlah besar
dengan waktu yang singkat, biaya yang rendah, dan tanpa mempengaruhi harga. Menurut Haris
(2003) minimal terdapat empat dimensi dalam likuiditas:
a. Immediacy, adalah biaya untuk segera melakukan dalam jumlah dan tingkat harga tertentu.
b. Width, atau market spread merupakan selisih minat jual (ask) terbaik dan minat beli terbaik
(bid), yang dapat segera dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk bertransaksi.
c. Depth, menunjukkan jumlah atau nilai transaksi yang dapat segera diserap pasar tanpa
mempengaruhi tingkat harga.
d. Resiliency, merupakan fungsi dari waktu, yaitu seberapa cepat harga dapat kembali pada
tingkat yang semestinya (mencerminkan harga fundamentalnya), apabila pada suatu saat
terdapat arus order yang tidak seimbang.
Untuk mengukur dimensi Immediacy dan width, proksi yang dapat digunakan adalah nominal
spread atau relative spread. Nominal spread adalah selisih minat jual terbaik (best offer atau
best ask) dikurangi dengan minat beli terbaik (best bid). Sedangkan relative spread (RS), adalah
nominal spread dibagi dengan nilai tengah antara minat jual terbaik dan minat beli terbaik. Semakin
kecil nilai (RS) berarti tingkat likuiditas (dua dimensi) semakin baik. Relative spread umum digunakan
karena sudah tidak mengandung satuan mata uang, sehingga mudah membandingkan likuiditas
antar saham dan antarpasar (Ekaputra, 2006).
Sedangkan untuk mengukur depth digunakan best ask depth dan best bid depth. Ask
(bid) depth adalah harga ask (bid) terbaik dikalikan dengan jumlah lembar saham pada ask (bid)
tersebut. Berbeda dengan spread, semakin besar nilai depth berarti semakin baik tingkat likuiditas.
Apabila pada saat yang sama terjadi penurunan relative spread dan depth, maka untuk
mengukur ketiga dimensi likuiditas, akan digunakan rasio antara depth to relative spread (DTRS).
Semakin tinggi nilai DTRS berarti semakin baik tingkat likuiditas (tiga dimensi) saham (Ekaputra
dan Basharat, 2006; Purwoto dan Tandellin, 2004).
2. 3. Bid – Ask Spread
Penjelasan teoritis tentang bidask spread secara garis besar dapat dikelompokkan dalam
dua alur pemikiran. Kedua alur pemikiran tersebut berusaha menjelaskan tentang hubungan antara
spread dan peran dealer dalam lingkungan pasar quote driven. Alur pemikiran pertama disebut
sebagai model persediaan (inventrory models) seperti dikemukakan antara lain oleh Garman (1976),
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Stoll (1978), dan Ho dan Stroll (1981). Alur pemikiran kedua dikenal sebagai model informasi (
information model) seperti yang dikemukakan oleh Copeland dan Galai (1983).
Menurut model persediaan, spread timbul sebagai kompensasi kepada market maker atau
dealer yang menanggung risiko, memiliki persediaan saham. Risiko ini harus diambil oleh dealer
karena tugasnya sebagai penyedia jasa “immediacy” (Demsetz, 1968; Stoll, 1978) yaitu jasa kepada
investor untuk dapat bertaransaksi secara cepat, sesuai dengan harga yang dikutip oleh dealer
yang bersangkutan.
Menurut model informasi, spread timbul karena adanya dua jenis investor yang bertransaksi
di pasar yaitu liquidity trader dan informed trader. Menurut Copeland dan Galai (1983), selama
transaksi berlangsung, market maker tidak dapat membedakan jenis investor yang dihadapinya
atau dikenal sebagai sebagai masalah adverse selection. Karena itu market maker berusaha
menentukan spread optimum sebagai maksimasi selisih antara potensi keuntungan dari liquidity
trader dan potensi kerugian dari informed trader.
Tingkat harga mempengaruhi volatilitas return karena adanya ketentuan fraksi perdagangan.
Tingkat harga juga cenderung mempengaruhi volume transaksi. Dalam selang waktu yang sama,
volume transaksi saham harga tinggi, cenderung lebih rendah dibandingkan dengan volume transaksi
saham harga rendah.
Sebaliknya, volume transaksi juga mempengaruhi harga saham. Secara intuitif, apabila volume
transaksi jual melebihi volume transaksi beli, maka harga cenderung turun. Sebaliknya apabila
volume transaksi beli melebihi volume transaksi jual, maka harga saham cenderung naik.
Berdasarkan berbagai teori, Campbell, Lo, dan Mackinlay (1997, hal.103) menyimpulkan
bahwa komponen bidask spread terdiri dari: biaya pengelolaan order (order processing costs),
biaya persediaan (inventory costs), dan biaya asimetri informasi (adverseselection costs).
Menurut Harris (2003, hal. 311318) determinan utama dari bid ask spread adalah asimetri
informasi, volatilitas, dan keberadaan utilitarian trader. Utilitarian trader adalah pelaku pasar yang
berttansaksi karena mengharapkan manfaat selain profit.
Menurut Copeland dan Galai (1983) nilai spread berkaitan dengan tingkat harga saham,
volatilitas return, aktivitas pasar, dan tingkat kompetisi. Pendapat ini didukung oleh Aitken dan
Frino (1996) berdasarkan hasil studi mereka di Australian Stock Exchange (ASE).
Karena adanya ketentuan fraksi perdagangan, secara empiris harga saham mempengaruhi
nilai spread relatif. Semakin tinggi harga saham, maka cenderung semakin kecil nilai spread relatif
saham tersebut (Aitken dan Frino, 1996; Aitken, Frino dan Madhoo, 1997).
Menurut French dan Roll (1986) dan Mclnish dan Wood (1992), volatilitas return secara
langsung dapat mengukur tingkat risiko saham, dan secara tidak langsung dapat mengukur tingkat
asimetri informasi antar –pelaku pasar (Copeland dan Galai, 1983; Easley dan O’Hara, 1987,
1991,1993). Semakin tinggi tingkat asimetri informasi, berarti semakin tinggi pula komponen adverse
selection dalam bidask spread. Artinya, semakin tinggi volatilitas return seharusnya semakin tinggi
pula nilai spread (Harris, 2003, hal.312313).
Selanjutnya menurut Aitken dan Frino (1996), pada saat volatilitas return tinggi, pelaku pasar
cenderung memilih memasukkan limit order beli (jual) yang lebih baik daripada harga bid (offer)
yang terjadi di pasar. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian bertransaksi dengan
informed trader. Bila hal ini terus berlangsung, maka akan terjadi peningkatan nilai spread relatif.
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Volume transaksi dapat mengukur tingkat aktivitas dan kompetisi pelaku pasar. Semakin
tinggi volume transaksi, mengakibatkan saham menjadi semakin likuid atau menurun nilai spread
nya ( Aitken dan Frino, 1996; Erwin dan Miller, 1998; Mclnish dan Wood, 1992).
Easley, et .al. (1996) menyatakan bahwa probabilitas terjadinya informed trading lebih rendah
pada saham bervolume tinggi dibandingkan saham bervolume rendah. Pada sahamsaham bervolume
tinggi, walaupun probabilitas tingkat kehadiran informed traders tinggi, probabilitas tingkat kehadiran
liquidity traders jauh lebih tinggi. Karena itu saham bervolume tinggi memiliki nilai spread yang
lebih rendah (lebih likuid) dibandingkan saham bervolume kecil.
Spread yang merupakan persentase selisih antara bidprice dengan askprice tersebut dikenal
juga dengan cost of transacton immediacy to investor, Hamilton (1991). Beberapa studi empirik
menjelaskan spread dengan market –making cost dan kompetisi antara dealer (interdealer
competition). Berkaitan dengan pengukuran spread tersebut, Hamilton (1991) berpendapat bahwa
ada dua model spread yakni dealer spread dan market spread. Dealer spread merupakan selisih
antara harga bid dan harga ask yang menyebabkan individu dealer ingin memperdagangkan sekuritas
dengan aktivanya sendiri.
Sedangkan market spread merupakan beda antara highestbid dengan lower – ask yang
terjadi pada saat tertentu. Hasil penelitian Hamilton menyimpulkan bahwa kedua spread tersebut
memiliki hubungan yang berbeda dengan komponenkomponen yang mempengaruhi seperti biaya
informasi dan kompetisi. Selanjutnya ditekankan pula bahwa cost of immediacy to investor dapat
diukur secara langsung dengan menggunakan market spread. Menurut Hamilton, kedua tipe tersebut
tidak dapat saling menggantikan. Konsekuensinya didalam melakukan studi empiris haruslah
menggunakan konsep spread yang tepat.
Penentuan besarnya spread oleh market maker adalah sebagai kompensasi untuk menutupi
adanya tiga jenis biaya yaitu inventory – holding cost (biaya pemilikan), order –processing cost
(biaya order) dan (adverse) information cost Stoll (1989).
Bidask spread digunakan pialang untuk saham perusahaan tertentu (Demetz, 1968). Seorang
pialang saham merupakan pemain di bursa yang menjual dan membeli saham untuk dirinya sendiri.
Harga penawaran (bid price) merupakan harga pialang untuk membeli suratsurat berharga. Harga
permintaan (askprice) adalah harga pialang saham untuk menjual suratsurat berharga. Spread
keseimbangan merupakan perbandingan antara harga penawaran dan permintaan. (Hamilton
1991) membagi spread dalam dua kelompok, pertama spread pialang yaitu perbedaan antara harga
penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh pialang yang ingin melakukan transaksi dengan
seluruh aset yang dimiliki. Kedua spread bursa yaitu perbedaan antara harga penawaran tertinggi
dengan harga permintaan terendah.
2. 4. Penelitian Terdahulu
Tujuan manajemen perusahaan melakukan stock split antara lain adalah menarik perhatian
investor kecil, meningkatkan jumlah pemegang saham, dan meningkatkan likuiditas. Stock split
menurunkan harga dan meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga lebih banyak investor
kecil yang dapat berpartisipasi. Pada akhirnya partisipasi investor kecil diharapkan mampu
meningkatkan jumlah pemegang saham (Baker dan Gallagher, 1980; Lakonishok dan Lev, 1987).
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Di Bursa Efek Jakarta, Setiawasih (2000) dan Yusep (2001) menemukan adanya potensi
abnormal return di seputar pengumuman stock split. Najmudin (2002) mengungkapkan
perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusi yang rendah, mengalami kenaikan likuiditas yang
signikfikan setelah split, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan institusi yang tinggi tidak
mengalami kenaikan likuiditas setelah split. Selain itu perusahaan dengan proporsi kepemilikan
institusi yang rendah akan memperoleh abnormal return yang signifikan.
Selanjutnya, Fatmawati dan Marwan (2002) memperoleh relaitive bidask spread saham
yang meningkat, atau berarti terjadi penurunan likuiditas saham setelah stock split. Hasil penelitian
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Copeland (1979) dan Conroy et.al. (1990).
3. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan sampel data transaksi dari data arus order (order flow) saham
saham yang tercatat di BEJ. Interval pengamatan adalah setiap sesi perdagangan, sehingga setiap
hari akan diperoleh dua observasi dari setiap saham.
Sampel penelitian diambil dari seluruh saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta. Saham yang terpilih sebagai sampel harus memenuhi beberapa kriteria :
1. Melakukan stock split antara periode januari 2004 hingga Desember 2006.
2. Memiliki data transaksi yang lengkap selama periode pengamatan, yaitu selama tiga hari sebelum
dan tiga hari setelah stock split.
3. Memiliki data arus order yang lengkap selama periode pengamatan.
Dari kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 24 saham sebagai sampel penelitian. Dua belas saham
melakukan stock split pada tahun 2004, empat saham pada tahun 2005, dan Delapan saham pada
tahun 2006
Tabel 1.
Jumlah saham yang mengalami stock split periode tahun 2004 hingga tahun 2006
Tahun
2004
2005
2006
JUMLAH

Jumlah saham yang
mengalami stock split
13
6
10
29

Jumlah saham termasuk
dalam sampel
12
4
8
24

Sumber diolah penulis
Selanjutnya sampel dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu saham yang mengalami split 2
dan 5. Adapun saham–saham yang mengalami split 2 dan 5 dapat dilihat pada tabel 2. dan tabel 3
sebagai berikut:
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Tabel. 2
Kelompok Saham split 2

NO

PERUSAHAAN

Hg.Nominal Shm.
Sebelum Stock Split

Hg.Nominal Shm. Setelah
Stock Split

1

BBCA

Rp 250

Rp 125

2

BLTA

Rp 125

Rp

63

3

DNKS

Rp 100

Rp

50

4

EKAD

Rp 250

Rp 100

5

JIHD

Rp 1,000

Rp 500

6

KLBF

Rp 100

Rp

7

TLKM

Rp 500

Rp 250

8

CTRS

Rp 500

Rp 250

9

APOL

Rp 500

Rp 100

10

BBLD

Rp 500

Rp 250

11

LPKR

Rp 500

Rp 250

12

PJAA

Rp 500

Rp 250

50

Sumber: diolah oleh penulis
Tabel. 3
Kelompok Saham Split 5
Hg.Nominal Shm. Sebelum
Stock Split

PERUSAHAAN

1

DAVO

Rp

500

Rp 100

2

RALS

Rp

250

Rp

3

PLIN

Rp 1,000

Rp 200

4

TSPC

Rp

500

Rp 100

5

HEXA

Rp

500

Rp 100

6

SMAR

Rp 1,000

Rp 200

7

PRAS

Rp

500

Rp 100

8

TMAS

Rp

250

Rp

9

JRPT

Rp

500

Rp 100

Sumber: diolah oleh penulis
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50

50

Besarnya perubahan perdagangan saham sebelum peristiwa stock split maupun setelah
stock split dapat dilihat dalam tabel 4 dan tabel 5.
Tabel 4.
Perdagangan saham (dalam lembar) Kelompok Saham Split 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rata
rata

Perubahan
(lbr.shm)

Ratarata
Perubahan

(9,350,500.00)
(35,925,000.00)
(8,495,000.00)
406,500.00
456,500.00
13,674,000.00
754,500.00
695,500.00
1,904,500.00
(145,000.00)
(200,000.00)
(10,000.00)
(1,494,000.00)
2,255,000.00
6,922,000.00
15,385,000.00
20,230,500.00
(166,000.00)
(7,424,000.00)
4,441,500.00
10,436,500.00
16,841,500.00
66,720,504.00
17,413,500.00
781,000.00
3,750,000.00
154,000.00
15,000.00
(500.00)
5,000.00
4,084,000.00
3,981,000.00
992,000.00
(6,908,000.00)
(3,930,000.00)
(1,343,000.00)
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3,247,458.44

2

BBCA
BBCA
BBCA
BLTA
BLTA
BLTA
DNKS
DNKS
DNKS
EKAD
EKAD
EKAD
JIHD
JIHD
JIHD
KLBF
KLBF
KLBF
TLKM
TLKM
TLKM
CTRS
CTRS
CTRS
APOL
APOL
APOL
BBLD
BBLD
BBLD
LPKR
LPKR
LPKR
PJAA
PJAA
PJAA

Perdagangan
Saham Setelah
Stock Split
(lbr.shm)
14,714,500.00
8,279,500.00
6,791,500.00
9,705,000.00
920,000.00
18,050,000.00
1,325,000.00
781,500.00
2,457,000.00
7,500.00
25,500.00
0.00
3,426,000.00
6,824,000.00
8,744,000.00
17,403,000.00
26,737,500.00
2,136,000.00
5,874,000.00
8,585,500.00
21,677,500.00
18,821,500.00
68,227,504.00
24,205,000.00
2,261,500.00
5,074,000.00
1,251,500.00
15,000.00
0.00
5,000.00
14,706,000.00
13,591,000.00
18,578,500.00
440,000.00
1,032,500.00
888,500.00

9,265,611.22

1

NTICKB

Rata
rata

6,018,152.78

NO

Perdagangan
Saham Sebelum
Stock Split
(lbr.shm)
24,065,000.00
44,204,500.00
15,286,500.00
9,298,500.00
463,500.00
4,376,000.00
570,500.00
86,000.00
552,500.00
152,500.00
225,500.00
10,000.00
4,920,000.00
4,569,000.00
1,822,000.00
2,018,000.00
6,507,000.00
2,302,000.00
13,298,000.00
4,144,000.00
11,241,000.00
1,980,000.00
1,507,000.00
6,791,500.00
1,480,500.00
1,324,000.00
1,097,500.00
0.00
500.00
0.00
10,622,000.00
9,610,000.00
17,586,500.00
7,348,000.00
4,962,500.00
2,231,500.00

75

Dari tabel 4 tersebut terlihat bahwa perdagangan saham dalam jumlah lembar mengalami
peningkatan setelah adanya stock split. Sebelum peristiwa stock split ratarata perdagangan saham
per hari 6.018.152 lembar sedangkan setelah stock split ratarata perdagangan adalah 9.265.611
lembar per hari. Berarti ada kenaikan atau perubahan yang signifikan sebesar 3.247.458 lembar
per hari. Bila ditampilkan dalam sebuah diagram akan tampak sebagai berikut:
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Tabel 5.
Perdagangan Saham (dalam lembar) Kelompok Saham Split 5

3

4

5

6

7

8

9

Rata
rata

Perdagangan Saham
Setelah Stock Split
(lbr.shm)
131,500
16,500
58,000
1730500
2565000
205500
0
11000
0
27763000
21351500
14238500
17500
50500
90000
10000
33500
2485000
0
0
0
0
0
0
949000
1587000
2644500

Rata
rata

Perubahan
(lbr.shm)

Ratarata
Perubahan

47,000
619,500
274,000
801,500
1,880,000
1,485,000
0
11,000
2,500
25,401,500
20,315,500
13,314,000
78,500
559,500
58,000
10,000
33,500
2,484,000
204,500
34,000
1,500
82,000
214,500
47,500
1,600,000
169,500
2,447,500

2,106,481

2

DAVO
DAVO
DAVO
RALS
RALS
RALS
PLIN
PLIN
PLIN
TSPC
TSPC
TSPC
HEXA
HEXA
HEXA
SMAR
SMAR
SMAR
PRAS
PRAS
PRAS
JRPT
JRPT
JRPT
TMAS
TMAS
TMAS

Perdagangan Saham
Sebelum Stock Split
(lbr.shm)
84,500
636,000
332,000
929000
685000
1690500
0
0
2500
2361500
1036000
924500
96000
610000
32000
0
0
1000
204500
34000
1500
82000
214500
47500
2549000
1417500
5092000

2,812,519

1

NTICKB

706,037

NO

Dari tabel 7 tersebut terlihat bahwa perdagangan saham dalam jumlah lembar mengalami
peningkatan setelah adanya stock split . Sebelum peristiwa stock split ratarata perdagangan saham
per hari 706,037 lembar sedangkan setelah stock split ratarata perdagangan adalah 2,812,519
lembar per hari. Berarti ada kenaikan atau perubahan yang signifikan sebesar 2,106,481 lembar
per hari. Bila ditampilkan dalam sebuah grafik akan tampak sebagai berikut:
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4. SIMPULAN DAN SARAN
4.1. Simpulan
Perdagangan saham pada kelompok split 2 dalam jumlah lembar mengalami peningkatan
setelah adanya stock split . Sebelum peristiwa stock split ratarata perdagangan saham per hari
6.018.152 lembar sedangkan setelah stock split ratarata perdagangan adalah 9.265.611 lembar
per hari. Berarti ada kenaikan atau perubahan yang signifikan sebesar 3.247.458 lembar per hari.
Berarti Volume transaksi saham meningkat.
Perdagangan saham pada kelompok split 5 dalam jumlah lembar mengalami peningkatan
setelah adanya stock split . Sebelum peristiwa stock split ratarata perdagangan saham per hari
706,037 lembar sedangkan setelah stock split ratarata perdagangan adalah 2,812,519 lembar per
hari. Berarti ada kenaikan atau perubahan yang signifikan sebesar 2,106,481 lembar per hari.
Berarti Volume transaksi saham meningkat.
Salah satu tujuan perusahaan melakukan stock split adalah menyesuaikan tingkat harga
saham untuk meningkatkan likuiditas. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa stock split
meningkatkan likuiditas saham. Hal ini sesuai dengan pendapat Lameroux dan Poon, 1987 yaitu
stock split menurunkan harga saham dan meningkatkan jumlah saham yang di perdagangkan sehingga
volume perdagangan saham meningkat, jumlah pemegang saham meningkat dan likuiditas juga
mengalami kenaikan.
4.1. Saransaran
Bagi emiten yang bermaksud meningkatkan perdagangan saham melalui stock split, hasil
penelitian ini membuktikan bahwa tujuan tersebut dapat tercapai bila stock split menurunkan
fraksi perdagangan.
Guna memperbaiki dan memperkaya pemahaman dalam bidang ini, kami menyarankan
penelitian dampak reverse split (split down) terhadap perdagangan dan likuiditas saham. Beberapa
emiten di Bursa Efek Jakarta telah melakukan reverse split, namun penelitian mengenai dampaknya
pada likuitias belum banyak dilakukan.
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Untuk meningkatkan likuiditas saham, (menurunkan nilai bidask spread ) mengikuti Easley,
et.al. (1996) dan Handa dan Schwartz (1996), studi ini menyarankan manajemen BEJ untuk
mempelajari kemungkinan penggunaan mekanisme dealer dan sistem call action pada saham
saham yang tidak aktif.
Selain itu BEJ disarankan untuk mengkaji kemungkinan penambahan fraksi perdagangan.
Penambahan fraksi bertujuan untuk menurunkan nilai bid – ask spread sahamsaham berharga
rendah, dengan memperhatikan trade –off antara tick size dan market depth.
Kepada para peneliti dimasa yang akan datang disarankan untuk menggunakan variabel
interaksi antara variabel bebas dan variabel dummy guna mempelajari perubahan slope (rate of
change) pada model regresi berganda.
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FENOMENA KESEJAHTERAAN BURUH/KARYAWAN
PERUSAHAAN DI INDONESIA
(Phenomenon Employee/Laborer's Benefit in Indonesian
Corporates)
Andri Novius *)
Abstract
This study discuss about employee/laborer's benefit in Indonesian corporates. It's difficult
for the employee to make their prosperous increased by themselves. It may effect to their
dissatisfaction and caused in arising instability in social and economic. Competent authorities must
solve this problem to avoid for future risk. It conduce not only to the laborer, but on the other side
of it, for the corporate and the country too. Laborer needs attention for their viability immediately.
Keywords: Worker/laborer's prosperous, government regulation, laborerwages theory

Abstrak
Tulisan ini membahas masalah kesejahteraan buruh/karyawan di perusahaanperusahaan di
Indonesia. Sulitnya bagi buruh untuk memperjuangkan sendiri kesejahteraannya, mengakibatkan
terjadinya ketidakpuasan yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial dan ketidakstabilan
perekonomian. Jika tidak ada perwujudan nyata dari pihakpihak yang berwenang mengenai
permasalahan ini, dapat mengakibatkan terjadinya stagnasi bahkan kemunduran untuk jangka panjang
tidak hanya dari sisi karyawan, juga terhadap perusahaan dan negara secara keseluruhan. Buruh/
karyawan membutuhkan perhatian atas nasib mereka sebagai sumber daya dan aset perusahaan.
Kata Kunci: Kesejahteraan buruh/karyawan, regulasi pemerintah, teori upah

1. PENDAHULUAN
Permasalahan kesejahteraan terutama untuk para buruh/karyawan tidak dapat dipisahkan
dengan budaya organisasi karena dalam konsep budaya organisasi utamanya dari unsur budaya
salah satunya terfokus pada respons terhadap permasalahan yang menyangkut tentang bentuk
adaptasi manusia, dan suatu caracara yang digunakan sejumlah populasi manusia untuk
mengorganisasikan kehidupannya di bumi (Levine, 1973:73), sementara itu Bridges (Suhardono,
1999:4) mengatakan bahwa antara individu dan organisasi terdapat suatu analogi, dimana individu
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merupakan ciptaan biologis dan organisasi merupakan ciptaan sosial. Individu memiliki pengharapan
hidup yang tidak terbatas dan siklus hidup yang berbasis biologis, sedang organisasi tidak.
Robbin (1994:479) memberikan rumusan tentang pengertian budaya organisasi adalah nilai
nilai dominan yang didukung oleh organisasi, yang dapat menggambarkan tentang caracara
melakukan suatu pekerjaan di tempat tertentu serta asumsi kepercayaan dasar yang terdapat
di antara anggota organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem pengertian yang diterima
bersama, yang mengaplikasikan adanya dimensi dan karakteristik tertentu yang berhubungan secara
erat dan interdependen.
2. HUBUNGAN ANTARA KESEJAHTERAAN BURUH DENGAN
ORGANISASI

BUDAYA

Ciriciri dari budaya organisasi (Sentot, 2000) adalah adanya: (1)Inisiatif individu,
(2)Toleransi terhadap tindakan beresiko, (3)Arah organisasi yang jelas sasarannya, (4)Integrasi,
(5)Dukungan dari manajemen, (6)Kontrol, (7)Identitas, (8)Sistem imbalan, (9)Toleransi terhadap
konflik, dan (10)Polapola komunikasi. Budaya dalam organisasi dirasakan sebagai kekuatan
inti yang dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi serta dapat digerakkan dan diatur
dengan baik sehingga kekuatan organisasi dapat dirasakan bersama oleh seluruh komponen
dalam organisasi bahkan juga dapat dirasakan oleh lingkungan disekitar organisasi.
Organisasi dapat dikelola untuk dapat mewujudkan kesejahteraan pegawainya terutama
kesejahteraan level bawah, merupakan suatu misteri yang harus segera dicari pemecahannya.
Bagi mereka yang berpendapat bahwa organisasi dapat dikelola, akan berupaya untuk dapat
mengubah budayabudaya organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah
ditetapkan. Berbagai budaya dalam organisasi perlu diperbaiki dan disempurnakan misalnya :
perbaikan gaya kepemimpinan untuk menangani pegawai yang tidak bermotivasi, atau membimbing
manejer untuk mendisain kembali sistem kontrol yang tidak memadai. Bagi mereka yang
berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dikelola, melihat bahwa organisasi relatif stabil dan
secara tidak langsung menyatakan bahwa manajemen sukar untuk mengubah organisasi yang
relatif sudah stabil.
Ada beberapa faktorfaktor situasional yang perlu diperhatikan dalam mengubah
budaya organisasi menyangkut hal diatas, antara lain adalah : Terjadinya krisis yang drastis,
pergantian pimpinan, tahap daur hidup, umur organisasi bersangkutan, ukuran organisasi,
kekuatan budaya organisasi yang berlaku, dan tidak adanya subbudaya dalam organisasi.
Menurut Sentot (2000), dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8
tahun 1981 tanggal 21 Maret 1981 pasal 1 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa
upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan
atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan
menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangundangan dan dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja antar pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun
keluarganya.
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Peraturanperaturan yang telah ditetapkan pemerintah masih belum dapat dilaksanakan
sepenuhnya karena perusahaan yang memiliki kepentingan untuk memperoleh laba sebesarbesarnya
sesuai keinginan pemilik (prinsipal). Hal ini berhubungan erat dengan budaya yang melekat dalam
organisasi itu, yang diciptakan oleh prinsipal, sehingga penerapan peraturan pemerintah seperti
diatas hanya akan menjadi suatu permasalahan yang tak kunjung dapat dicari jalan keluarnya.
3. TEORI KEAGENAN (AGENCY THEORY) DAN KESEJAHTERAAN BURUH
Hal yang membuat masalah kesejahteraan buruh/karyawan selalu tidak menjumpai
penyelesaian adalah dilema yang dalam ilmu ekonomi diberi istilah teori keagenan (agency theory).
Dalam teori keagenan ini, disebutkan pemisahan kontrak kerja antara pemilik perusahaan, para
pemegang saham yang disebut prinsipal, dengan manajemen sebagai agen (Arifin, 2005). Prinsipal
merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal,
sedangkan agen merupakan pihak yang diberikan amanat oleh prinsipal untuk menjalankan
perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan
oleh prinsipal kepadanya. Menurut Eisenhard (dalam Arifin, 2005), teori keagenan ini dilandasi
oleh tiga buah asumsi yaitu:
 asumsi tentang sifat manusia
 asumsi tentang keorganisasian, dan
 asumsi tentang informasi.
Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan
diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasional (bounded rationality), dan tidak menyukai
resiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi,
efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymetric information antara prinsipal dan agen)
sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi
yang bisa diperjualbelikan. Dari ketiga asumsi diatas dapat kita simpulkan kesejahteraan buruh/
karyawan selalu terbentur pada kepentingan prinsipal dan agen. Prinsipal selalu menginginkan
perusahaan mendapat laba maksimal, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan
mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, namun
agen tidak memiliki wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang
bersifat strategis, jangka panjang, dan global. Hal ini disebabkan keputusankeputusan tersebut
tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan. Jadi, meskipun agen merupakan
pihak yang bersentuhan langsung dengan buruh/karyawan, mereka tetap memiliki power yang
lebih kecil dalam memutuskan masalah perburuhan ini.
Perusahaan dapat dipandang dari dua teori yang melandasinya. Yang pertama adalah
shareholding theory (teori pemegang saham) yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan dan
dijalankan dengan tujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai
akibat dari investasi yang dilakukannya. Shareholding theory ini disebut sebagai teori korporasi
klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Teori yang kedua, stakeholding
theory, diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang
berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun luar
perusahaan. Didalamnya termasuk karyawan (buruh), pelanggan, kreditur, suplier, dan masyarakat
di sekitar dimana perusahaan itu beroperasi. Jadi, jelaslah kiranya permasalahan kesejahteraan
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buruh juga merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu/beberapa pihak,
namun merupakan problema semua pihak secara keseluruhan untukdicari penyelesaiannya.
4. MENGHITUNG UPAH YANG LAYAK
Besarnya tingkatan upah untuk buruh sangat tergantung pada kemampuan dan kebijakan
perusahaan yang bersangkutan. Namun berdasar pada prinsip ekonomi, dengan cost yang minimal
diupayakan untuk memperoleh hasil maksimal. Hal ini juga berlaku pada para buruh yang posisinya
paling lemah. menurut Anwar Ma’ruf (Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dalam
www. rumahkiri.net), kita mendengar slogan ‘ramah investasi’ yang ternyata artinya adalah
menerapkan sistem kontrak dan outsourcing. Ujungujungnya adalah membebaskan pengusaha
dari keharusan membayar upah sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Dalam kerangka
kapitalisme, dasar penetapan upah tetaplah proses jual beli antara buruh dan pengusaha. Dengan
demikian, tingkatan upah haruslah sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk menghadirkan
kemampuan kerja seorang buruh yang sehat secara fisik dan mental di pabrik. Kebutuhan fisik,
dapat dijabarkan sebagai kebutuhan untuk menjaga kesehatan ragawi buruh, agar ia dapat bekerja
dengan segenap tenaga dan sanggup berkonsentrasi penuh selama bekerja. Dengan demikian,
komponen pokok dari kebutuhan fisik adalah kecukupan gizi, baik untuk tubuh maupun otak. Tapi,
untuk dapat menghadirkan seorang yang sehat ke proses kerja dibutuhkan pula biaya untuk
menciptakan kesempatan beristirahat dan memulihkan (restorasi) tenaga yang telah dihabiskan
dalam proses produksi. Komponen biaya tempat tinggal (termasuk listrik dan air) dan rekreasi
masuk kategori ini. Di samping itu, seorang buruh harus juga menjaga kesehatan fisik dan
lingkungannyaantara lain dengan mandi, berpakaian yang layak dan sehat, dan berolahraga.
Komponen pokok terakhir adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan buruh tersebut secara
fisik di pabrikdengan kata lain, biaya transportasi. Kebutuhan mental mencakup persoalan bagaimana
buruh tersebut menjaga martabat dirinya di tengah pergaulan sosial. Seorang buruh juga harus
terus meningkatkan dirinya, meningkatkan pengetahuannya agar tidak menjadi bahan olokolok
sosial semacam gaptek atau gagap teknologi. Ia harus berpeluang membaca dan mendengar/
menonton berita, mendapatkan bukubuku yang dapat menuntunnya lebih memahami dunia. Selain
itu, seorang buruh, sebagai manusia, juga memiliki kebutuhan komunikasi yang perlu diberi alokasi
secara wajar untuk komunikasi jarak jauh dalam komponen upah. Kebutuhan lain yang mencakup
sekaligus kebutuhan fisik dan mental adalah kebutuhan berkeluarga. Tiap orang butuh untuk
mendapatkan pasangan hidup dan meneruskan keturunannya. Kebutuhan ini sering bersesuaian
dengan tuntutan sosial dan spiritual yang diberlakukan masyarakat. Oleh karena itu, perhitungan
atas upah tidak boleh berdasarkan kebutuhan orang lajang semata, tetapi harus memperhitungkan
kebutuhan untuk berkeluarga. Dengan kata lain, bagi seorang buruh yang sudah berkeluarga, anggota
keluarganya (istri dan anak) haruslah juga dihitung dalam menentukan upah. Upah layak harus
berlaku secara nasional, tentu dengan membuka kesempatan bagi perbedaan pemberian tunjangan
sesuai dengan kondisi yang berlaku berbedabeda di tiap lokasi. Konsekuensi dari upah layak yang
berlaku nasional memberi insentif bagi semua pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur
fisik bagi industri dan mencoba berkompetisi dengan menghilangkan sebisa mungkin ekonomi biaya
tinggi yang dipicu korupsi, pungutan liar, birokrasi berbelit, dan lainlain. Rumusan seperti upah
layak nasional itulah yang bisa diuji sebagai agenda rakyat dan bukannya ekonomi bertumpu pada
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agenda neoliberal. Perdebatan soal rumusan kebijakan ekonomiberbasis upah layak nasional harus
dihidupkan untuk memberi ruang rakyat memiliki peran merumuskan kebijakan ekonomi yang adil
dan menguatkan bangsa.
Unsur hukum pengupahan yang berlaku di Indonesia tertuang dalam Undangundang nomor
14 tahun 1969 Bab I pasal 3 bahwa : “ Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan panghasilan
yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 Bab I pasal 1.a.
: “Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu
pekerjaan atau jasa yang telah/akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang
ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang undangan, dan dibayarkan atas dasar
suatu perjanjian kerja antara penguasaha dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh
sendiri maupun keluarganya “.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang upah ada beberapa teori panduan (dikutip dari http//
www.dikmenum.go.id/elearning/ bahankelas/ 1images /STRUKTUR%/ 20PASAR oleh
Nurmawan, Endang dan Bachtiar, 23 Juli 2007), yaitu :
1) Upah Tenaga Kerja
Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya
merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang
telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung
pada:
a) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
b) Peraturan undangundang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR).
c) Produktivitas marginal tenaga kerja.
d) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
e) Perbedaan jenis pekerjaan.
Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga
yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu maka upah
yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:
F Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima
secara rutin oleh para pekerja.
F Upah Riil, adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan
dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa
didapatkan dari pertukaran tersebut.
2) Teori Upah Tenaga Kerja
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam hal upah dan pembentukan harga uapah
tenaga kerja, berikut akan dikemukakan beberapa teori yang menerangkan tentang latar
belakang terbentuknya harga upah tenaga kerja.
a) Teori Upah Wajar (alami) dari David Ricardo
Teori ini menerangkan:

Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan
keluarganya.

Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan
ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar
upah menurut kodrat.

FENOMENA KESEJAHTERAAN BURUH/KARYAWAN
PERUSAHAAN DI INDONESIA

Andri Novius

85

Oleh ahliahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.
b) Teori Upah Besi
Teori upah ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Penerapan sistem upah kodrat
menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam
posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh para produsen.
Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal dengan istilah “Teori Upah Besi”.
Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah
agar dibentuk serikat pekerja.
c) Teori Dana Upah
Teori upah ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini tinggi upah tergantung
kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung
pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran
upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun,
karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja.
d) Teori Upah Etika
Menurut kaum Utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal) tindakan para
pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum,
merupakan suatu tindakan yang tidak “etis”. Oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain
dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan
tunjangan keluarga.
Setiap negara menganut sistem pengupahan yang disesuaikan dengan falsafah negaranya
masingmasing. Di Indonesia pemerintah memberlakukan sistem upah yang layak, secara
yuridis menurut Undangundang Tenaga Kerja termasuk semua peraturan dan ketentuan
yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara operasional dijabarkan dalam azasazas
Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dengan tujuan untuk mencapai azas mufakat, azas usaha
bersama dan kekeluargaan, azas demokrasi, azas adil dan merata dan keseimbangan. Sistem
pengupahan ini dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai berikut:
Pertama : Setiap orang yang melakukan setiap pekerjaan yang sama nilainya, berhak atas
upah yang sama yaitu upah yang menjamin kehidupannya beserta keluarganya, upah juga
harus ditetapkan sesuai dengan sifat, bakat dan kecakapan buruh (pekerja) masingmasing.
Kedua : Pengupahan yang layak bagi kemanusiaan tidak sematamata diserahkan kepada
rasa keluhuran (etika) dari pengusaha (majikan) saja, akan tetapi harus dijamin oleh penguasa
(pemerintah) agar dilaksanakan oleh pengusaha (majikan) sebagai suatu kewajiban sosial.
Ketiga : Buruh (pekerja) juga harus mempunyai kewajiban sosial di bidang pengupahan.
5. APAKAH MASALAH BURUH DAPAT DIATASI?
Sebenarnya tuntutan buruh di Indonesia masih dalam jangkauan perusahaan. Pasalnya,
tuntutan pokok mereka masih pada soalsoal “basic needs”, bukan seperti tuntutan buruh di luar
negeri yang sudah mengarah pada “second ataupun third needs” (Drs AD Uphadi MS, dosen FE
dan MM Undip, dalam http://www.indomedia.com/ bernas/2012/14/UTAMA/14opi1.htm). Tuntutan
buruh di Indonesia masih pada pemenuhan sekitar perut. Artinya, jika urusan perut terpenuhi maka
cukuplah hal itu bagi mereka. Mereka tidak akan menuntut seperti cuti tahunan, ataupun asuransi
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hari tua, dana kesehatan, pendidikan, perumahan ataupun sejenisnya yang mengelompok pada
kebutuhan bukan primer.
Dengan timbulnya berbagai kasus unjuk rasa diikuti pemogokan, kita dapat menarik
kesimpulan sementara bahwa masih banyak persoalan yang harus dituntaskan dalam dunia
ketenagakerjaan. Menurut Drs. AD Uphadi MS, pelanggaran UMR dan kesenjangan upah membuat
semakin rumitnya persoalan. Padahal kebijakan UMR, misalnya sudah ditetapkan pemerintah dan
harus dipatuhi oleh kalangan industri tanpa alasan apapun.
5.1. Kapitalisme dan Masalah Perburuhan
Menurut RD Jatmiko (2005:50), Kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana alatalat produksi
dimiliki dan diproduksi oleh individuindividu (pemilik modal). Kapitalisme ini bergantung pada
kekuatan dan tindakan para pemilik modal (kapitalis, rente). Kelemahan sistem kapitalis ini yaitu
hanya menyandarkan perusahaan pada maximization profit. Begitu juga K. Bertens (2007:149)
mengungkapkan bahwa maksimisasi keuntungan ini adalah citacita kapitalisme liberal. Jika
maksimisasi keuntungan ini jadi satusatunya tujuan perusahaan, akan menimbulkan keadaan yang
tidak etis karena dengan begitu para karyawan (buruh) akan diperalat begitu saja. Ini berarti tidak
menghargai karyawan sebagai manusia dan hal ini jelasjelas melanggar prinsip etis yang paling
mendasar: menghormati martabat manusia. Hady Sutjipto (dalam www.google.com kamis 19 Juli
2007), dalam paradigma kapitalis, buruh atau tenaga kerja (labor) dipandang sebagai faktor ekonomi
saja, sehingga nilai buruh diserahkan pada mekanisme pasar. Upah yang diterima buruh tergantung
pada kekuatan antara jumlah angkatan kerja (supply) dengan permintaan (demand) para pengusaha.
Padahal, realita menunjukkan antara supply dan demand di pasar tidak selalu sebanding artinya
tingkat supply selalu lebih tinggi dari tingkat demand walaupun dalam perekonomian suatu negara
terjadi “boom ekonomi.”
Bagi para pengusaha, buruh merupakan faktor ekonomi yang menjadi objek pencapaian
keuntungan yang sebesarbesarnya dengan pengorbanan yang sekecilkecilnya. Pengorbanan yang
sangat kecil yang dilakukan pengusaha tercermin dari angka komponen biaya upah yang lebih kecil
dari biaya produksi total. Sangat rendah jika dibandingkan dengan biaya promosi, ataupun pungutan
liar dan tip (suap) yang diberikan pengusaha kepada pejabat.
Dalam negara kapitalis berlaku “hukum rimba”, dimana kapitallah (pemilik modal) yang
mampu bertahan dan terus berkembang di dalam perekonomian. Sedangkan mereka yang kurang
kuat modalnya apalagi bagi orangorang yang lemah, dengan sangat terpaksa harus keluar karena
kalah bersaing, atau tetap berada di dalam tetapi dengan mengikuti kemauan “si kaya” tersebut.
Jangankan buruh yang lemah kedudukannya, negara pun harus mengikuti kemauan mereka.
5.2. Pandangan Islam Soal Nasib Buruh
Kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang harusnya saling
menguntungkan. Karena itulah, hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah
hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan
merasa dizalimi oleh pihak lainnya, termasuk soal upah buruh.
Penelitian yang dilakukan Hendri Tanjung dan dipublikasikan dalam http://www.uika
bogor.ac.id/jur03.htm : Upah menurut Barat adalah Upah atau Gaji biasa, pokok atau minimum dan
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setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk
uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja.
Sedangkan Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan
yang lebih baik).
Perbedaan pandangan terhadap Upah antara Barat dan Islam terletak dalam 2 hal: pertama,
Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral, sementara Barat tidak. Kedua,
Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas
kehidupan, yakni berdimensi akherat yang disebut dengan Pahala, sementara Barat tidak.
Ramburambu pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna 2 hal ;
(1) jelas dan transparan, (2) proporsional. Sedangkan Layak bermakna 2 hal;(1), cukup pangan,
sandang dan papan, (2), sesuai dengan pasaran.
Jelaslah bahwa akar persoalan perburuhan (seperti pembayaran upah yang tidak adil,
pemogokan), adalah cengkeraman sistem kapitalisme. Oleh karena itu, jika kita ingin masalah
perburuhan ini dapat segera diselesaikan, kita harus segera meninggalkan sistem Kapitalisme.
Sebab, telah terbukti sistem ini gagal memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi buruh.
Sudah saatnya negeri ini menerapkan sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam yang
berlandaskan pada syariat Allah dengan pengelolaan yang amanah dan profesional. Bahkan tidak
hanya di bidang ekonomi, bidang lainnya seperti politik, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan
sebagainya juga harus dibersihlkan dari virus Kapitalismesekular. Saatnya sekarang sistem yang
benar dan tangguh, yakni sistem Islam, ditegakkan. Mahabenar Allah Yang telah berfirman:

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya
daripada Allah bagi orangorang yang yakin? (QS alMaidah [5]: 50).
Jadi, pandangan dan cara Islam mengatasi dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang ada
mutlak diterapkan. Solusi yang ditawarkan Islam bukanlah solusi yang tambal sulam, melainkan
solusi yang fundamental dan konprehensif terhadap persoalanpersoalan ketenagakerjaan. Kapankah
permasalahan buruh ini akan berakhir? Jika kita masih berada dalam kondisi sekarang ini, yakni
berada dalam sistem kapitalis maka buruh akan terus ditindas oleh pengusaha yang kapitalis, oleh
negara yang Kapitalis.
6. BAGAIMANA
IMPLEMENTASI
PERBURUHAN?

MENYELESAIKAN

MASALAH

6.1. Tanggung jawab pemerintah dalam masalah perburuhan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea (http://www.suaramerdeka.com/
harian/0402/23/nas17.htm) 20 Juli 2007 mengatakan, Undangundang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI) khususnya UU PPHI No. 2 Th. 2004 (UU ini ditetapkan dan
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diundangkan tgl. 14 Januari 2004), berpihak pada kepentingan buruh. Dengan UU itu perselisihan
antara buruh dan pengusaha dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga tidak merugikan buruh.
Di dalam http://202.43.170.70/prokum/Abstrak/Undangundang%20NO.2_2004.asp, Ruang
lingkup Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial PPHI tersebut meliputi : Tata Cara
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyangkut masalah : penyelesaian melalui
Bipartit, penyelesaian melalui Mediasi, penyelesaian melalui Konsiliasi, penyelesaian melalui
Arbitrase; Pengadilan Hubungan Internasional menyangkut masalah : Umum, Hakim, Hakim
AdHoc, dan Hakim Kasasi, Kepaniteraan dan Panitera Pengganti; Penyelesaian perselisihan
melalui Pengadilan Hubungan Industrial menyangkut masalah : Penyelesaian Perselisihan
oleh Hakim, Penyelesaian Perselisihan oleh Hakim Kasasi; Sanksi Administratif dan Ketentuan
Pidana.
Dikutip dari Buletin alIslam Edisi 301 dalam http://www.mailarchive.com/
Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban
atas rakyat yang diurusnya. (HR Muslim).
1. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
Islam telah menetapkan bahwa Pemerintah wajib menjalankan kebijakan makro yang
menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat
secara keseluruhan, disertai dengan adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu dapat
memenuhi kebutuhankebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan
mereka.
2. Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara pengusaha dan pekerja.
Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja
tersebut saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh
pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas dan rinci hukumhukum yang berhubungan dengan
ijârah alajîr (kontrak kerja). Transaksi ijârah yang akan dilakukan wajib memenuhi prinsip
prinsip pokok transaksi ijârah. Di antaranya adalah: jasa yang ditransaksikan adalah jasa
yang halal, bukan jasa yang haram; memenuhi syarat sahnya transaksi ijârah, yakni orang
orang yang mengadakan transaksi haruslah yang sudah mampu membedakan baik dan buruk;
harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan. Transaksi
ijârah juga harus memuat aturan yang jelas menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa
kerja, upah kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja.
Negara wajib menjamin bahwa semua kontrak kerja berbasis pada prinsip ijârah seperti
di atas. Jika terjadi perselisihan atau persengketaan antara pengusaha dan pekerja maka
Pemerintah dapat turun tangan untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dengan tujuan
untuk mencegah terjadinya tindak kezaliman di antara kedua belah pihak. Dapat juga dibentuk
badan khusus yang menangani akad kontrak kerja tersebut.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan ketenagakerjaan dalam sistem Islam
berpihak pada keduanya: pengusaha maupun pekerja.
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6.2. Peranan Perusahaan dalam Masalah Perburuhan
a. Perusahaan memberikan informasi tentang situasi bisnis dan kebijaksanaan manajemen.
b. Melibatkan karyawan dalam perencanaan korporat (Takeo Naruse dalam www.google.com,
Jum’at 20 Juli 2007)
d. Mempraktekkan prinsip Islam yaitu melihat Upah berkaitan dengan konsep Moral
e. Menerapkan ramburambu pengupahan dalam Islam yakni adil dan layak. Adil bermakna 2
hal ; (1) jelas dan transparan, (2) proporsional. Sedangkan Layak bermakna 2 hal;(1), cukup
pangan, sandang dan papan, (2), sesuai dengan pasaran.
f. Selalu berpedoman pada kode etik perusahaan yang didalamnya menyoal tentang perusahaan
harus melindungi karyawannya (K. Bertens, 2007)
6.3. Peranan Individu (Buruh,karyawan) dalam masalah perburuhan
Yaitu dengan ikut aktif dalam Serikat Pekerja (SP). Dalam Undangundang Republik
Indonesia nomor 2 tahun 2004 dalam http://www.rcs.co.id/uu_2_2004.htm, Serikat Pekerja/serikat
buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan
maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Meskipun sekarang telah diberi
kebebasan berserikat, masih disayangkan SP yang belum ada di setiap perusahaan. Idealnya, di
setiap perusahaan ada SP yang mampu memperjuangkan kepentingan buruh.
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KONSERVASI BENDABUDAYA DI MUSEUM
MERUPAKAN REALISASI SISTEM MANAJEMEN
(Studi Kasus di Museum Ronggowarsito)

The Artifacts Preservation in The Museum
is The Management System Form
(A Case at The Ronggowarsito Museum)
Wahono *)
Abstract
The preservation process of the artifacts in the museum is expected to do continuously. This
preservation can give the significance meaning, if it's done throughout and continuosly. It's important
to plant and do for maintening and preservation of the artifacts in a museum. The preservation
process will give adventages, if the staffs master their duties and responsible to them. In other
hands, the preservation done secentificaly and organized by using the proper rule. The staffs have
enough ability and understand the preservation duties. It's important to understand that the artifacts
in a museum are in large number, variety of shapes and materials and have different characteristics
one each others. Therefore, the artifacts maintanance staffs are not only have the technic ability,
but they also have the ability to plan, analyze, control, evaluate and keep the relationship among the
staffs (a preservation work team or another work team), in preservation process. Therefore, the
artifacts preservation needs government attention and priority and the public (artifacts devotee,
enterprenear, investor and etc.). So that, the preservation in order to maintance and conserve can
be done proportionally, optimal, effectively and efficiently. This preservation will give balance
between the maintenance and usage.
Keywords: Preservation, Artifacts, Museum, Management.

Abstrak
Pelaksanaan konservasi benda budaya yang berada dimuseum ini diharapkan dilksanakan
secara kontinu. Konservasi ini dapat memberi arti penting bila dilaksnakan secara rutin dan
menyeluruh. Hal ini, penting untuk direncanakan dan dilaksanakan demi perawatan dan pelestarian
benda budaya yang berada di sebuah museum. Proses konservasi dapat bermanvaat apabila
pengelolanya menguasai tugasnya dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Di sisi lain konservasi
dilakukan secara ilmiah dan diatur dengan sistem yang tetap dan teratur. Pelaksana memiliki
kemampuan yang memadai dan memahami tugas konservasi. Hal ini, perlu dipahami bahwa benda
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budaya yang berada di suatu museum banyak jumlahnya, beraneka ragam bentuk dan jenis bahannya
serta memiliki karakter yang berbeda satu dan yang lain. Dengan demikian para petugas perawatan
benda budaya ini, tidak sekedar hanya memiliki kemampuan teknis saja.
Akan tetapi para petugas harus memiliki kemampuan merencana, menganalisa, mengendali,
mengevaluasi dan membina hubungan diantara para petugas (satuan kerja konservasi maupun
satuan keraja terkait), didalam melaksanakan konservasi. Oleh sebab itu, konservasi benda budaya,
perlu mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah maupun dari fihak masyarakat (pencinta
warisan budaya, pengusaha, investor dan sebagainya). Dengan demikian konservasi dalam rangka
perawatan dan pelestarian, dapat benar dilakukan secara proposional. Dengan demikian, perawatan
benda budaya bisa optimal, efektif dan efisien. Pengelolaan konservasi yang demikian, akan terjadi
keseimbangan antara pemeliharaan dan pemanfaatannya.
Kata kunci: Konsevasi, benda budaya, museum, manajemen

1. Pendahuluan
Benda warisan budaya yang sering di sebut benda cagar budaya , perlu dilindungi dan
dilestarikan serta dirawat. Perlindungan, pelestarian dan perawatan serta pemanfaatan benda
tersebut untuk kepentingan pembinaan kebudayaan nasional. (UU.No. 5 Th. 1992, ps. 1) Benda
cagar budaya yang dimaksut tergolong benda bergerak atau dapat dipindahkan kemana saja sesuai
dengan kepentingannya. Benda cagar budaya ini dapat dimiliki negara atau peroangan, benda
cagar budaya ini dapat disimpan dan dirawat di museum. Benda  benda yang disimpan dan dirawat
di museum ditetapkan oleh pemerintah (UU No.5 Th 1992 ps. 22)
Menurut organisasi internasional permuseuman ICOM bahwa salah satu fungsi museum
adalah konservasi dan preservasi. Dalam hal ini, tentu saja konservasi terhadap benda benda
cagar budaya yang ada di muserum. Benda cagar budaya yang tersimpan dan di rawat Museum
ini disebut koleksi museum (Sutarga Amir 1982:22) Museum sebagai lembaga yang berfungsi
melestarikan, dan merawat, di dalam pelaksanaannya bertitik tolak pada peraturan pemerintah
RI No.19 Th.1995.ps.10,ay 2 yang menyatakan bahwa pelestarian benda cagar budaya
bertujuan agar terlindungi dari berbagai ancaman kerusakan dan kepunahan.
Secara teoritis museum sebagai lembaga mempunyai fungsi sembilan fungsi yaitu. (1)
pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya, (2) dokumentasi dan penelitian ilmiah,
(3) konservasi dan preservasi. (4) penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum, (5) pengenalan
dan penghayatan kesenian, (6) pengenalan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa, (7) visualisasi
warisan alam dan budaya, (8) cermin pertumbuhan peradaban umat manusia, (9) pembangkit rasa
bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ( Sutaarga Amir, 1983:22) Dalam
kenyataan dari berbagai fungsi museum para pengelola kecenderungan terfokus pada publikasi,
pengumpulan koleksi benda cagar budaya. Sedangkan fungsi yang lain termasuk perawatan dan
konservasi kurang ada perhatian, dan bahkan terabaikan.
Fungsi konservasi sering terabaikan dan dirasa kurang penting, sehingga kurang diperhatikan
oleh para pengelola museum dan berbagai fihak. Oleh sebab itu dalam artikel ini konservasi
koleksi benda cagar budaya di museum ini menjadi perhatian dan diangkat dalam topik pembahasan.
Artikel yang berjudul konservasi museum merupakan realisasi manajemen sebuah moseum
dalam penhgelolaan warisan budaya. Dengan demikian konservasi koleksi benda cagar budaya di
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sebuah museum menjadi penting. Hal ini, di karenakan keberadaan sebuah benda koleksi sangat
tergantung dari seatu proses pearawat dan pemeliharaannya. Baik dan buruknya keberadaan
koleksi sangat tergantung dari proses yang dilaksanakan oleh kelompok konservasi. Hal itu,
disebabkan karena kelompok tersebut yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan
perawatan koleksi sebuah museum.
Perlu disadari bahwa pelaksanaan konservasi koleksi benda cagar budaya, menjadi penting
dalam proses manajemen. Hal ini, disebabkan dalam pelaksanaan konservasi memerlukan kerjasama
dengan kelompok lain. Proses kerjasama ini memerlukan suatu manejemen yang baik dalam
mencapai hasil sesuai tujuan konservasi itu sendiri. Oleh sebab itu kerja konservasi memerlukan
sistem yang baku, sebagaimana organisai kerja yang memiliki manejemen yang baik.
Proses penyelesaian kegiatan konservasi yang dapat merawat koleksi sebuah museum ini,
tidak bisa meninggalkan tujuan utama fungsi museum sebagai lembaga konservasi. Dengan
demikian pelaksanaan konservasi ini akan menunjang fungsi museum yang lainnya. Berdasarkan
beberapa penjelasan di atas mendorong penulis untuk membahas dan mengangkat permasalahan
ini, pada artikel yang berjudul “ Konservasi benda cagar budaya di museum merupakan realisasi
sistem manajemen”
2. Pembahasan
Pada artikekel ini penulis menjelaskan mengenai konservasi koleksi benda cagar budaya
pada sebuah museum, untuk menjawab, membahas, permasalahan yang ada pada sebuah museum,
dengan pendekatan manajemen perawatan. Untuk pembahasan lebih lanjut diantaranya.
a) Konservasi
Kata konservasi mengandung pengertian suatu kegiatan pemeliharaan sesuatu secara teratur,
untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pemusnahan, dengan cara pengawetan (Balai Pustaka,
2000:589) Menurut Herman, konservasi mengandung pengertian, suatu tindakan untuk melindungi
dari bahaya atau kerusakan, memelihara atau merawat sesuatu dari gangguan kemusnahan atau
keausan. (Herman . 1981:7). Sehubungan dengan hal itu, dikeluarkannya UU Cagar Budaya yang
mengatur perlindungan terhadap benda cagar budaya, seperti yang tertuaang dalam buku monumen
ordonansi, yang disempurnakan dalam UU RI No.5 Th.1992
Konervasi koleksi museum artinya melakukan kegiatan untuk melestarikan kebradaan dan
nilainilai yang terdapat pada koleksi museum. Koleksi museum adalah benda cagar budaya yang
memiliki nilai ilmu pengetahuan, kesenian, serta nilai keagamaan, nilai historis, dan sebagainya.
Benda  benda tersebut setelah melalui proses seleksi penilaian, untuk dapat menjadi koleksi museum.
Benda budaya yang menjadi koleksi museum disimpan dan dirwat oleh museum. Untuk melestarikan
benda dan nilai–nilai yang terkandung di dalam koleksi, seseorang harus memiliki pengetahuan,
ketrampilan, sarana penunjangnya. Menangani pekerjaan konservasi ini, perlu terlebih dulu
memahami faktor kelemahan bagi setiap material atau benda yang dirawat. Selanjutnya petugas
mencari cara penanggulangannya. Dengan demikian kegiatan konservasi dapat berfungsi
sebagaimana fungsinya.
Apabila dilihat dari fungsinya kegiatan konservasi mempunyai dua fungsi utama dalam
pengelolaan museum yaitu;

94

Fokus Ekonomi
Vol. 2 No. 2 Desember 2007 : 92  106

(1) Berfungsi menangani lingkungan, artinya melakukan tindakan penyelamatan lingkungan tempat
penyimpanan obyek. Sebab tempat penyimpanan obyek atau koleksi jika tidak terawat dapat
mendatangkan bahaya atau kerusakan. Oleh sebab itu, diupayakan keadaan obyek dalam
keadaan baik.
(2) Berfungsi menangani koleksi artinya; tindakan perawatan yang ditujukan kepada obyek atau
koleksi, yang mengalami kerusakan atau kena gangguan suatu penyakit. Kegiatan konservasi
ini melakukan pemeriksaan, penyelamatan atau tindakan lain. Dengan demikian obyek atau
benda koleksi dapat baik kembali.
Kedua fungsi konservasi tersebut satu dan yang lain tidak boleh dipisahkan dalam upaya
menyelamatkan dan merawat obyek atau benda koleksi museum.
b) Obyek koleksi museum
Pembahasan obyek koleksi museum dalam kaitannya dengan konservasi, penulis membatasi
berdasarkan pada bahan pembuatan koleksi. Obyek koleksi museum bila ditinjau dari bahan
pembuatannya, dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu; (1) kelompok benda organik (2)
kelompok benda anorganik, (3) kelompok benda khusus. Masing masing kelompok mempunyai
karakter yang berbeda satu dan yang lain. Ketiga karakter ketiga kelompok benda tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut.
(1) Kelompok benda organik
Benda yang masuk kelompok organik adalah semua benda yang mengandung unsur organ
yang hidup. Dalam hal ini, koleksi yang terbuat dari bahan tumbuhtumbuhan, dan bahan yang
berasal dari binatang. Misalnya koleksi dari bahan kertas, kulit, kayu, lontar, tanduk, gading,
fosil .
(2) Kelompok benda anorganik
Benda–benda yang termasuk anorganik adalah, koleksi yang terbuat dari bahan
(1) logam (emas, perak, perunggu, kuningan dan sebagainya)
(2) batu (batu kali, batu gunung, batu cadas, dan sebagainya)
(3) keramik (porselin)
(4) kaca,
(5) tembikar dan sebagainya.
(3) Kelompok benda khusus
Benda yang terbuat dari bahan khusus adalah; koleksi lukisan (lukisan cat minyak, lukisan
cat air). Koleksi lukisan ini, kekhususan terletak pada kombinasi bahan pada lukisan, misalnya;
support (kain kanvas, kayu, harboard, batu, karung/bagor dan sebagainya), Sizing (perekat),
Ground (dasar), paint atau cat film atau cat lukisan, coating atau lapisan. Koleksi lukisan ini
mudah rusak, akibat pengaruh iklim yang tidadk stabil.
Koleksi museum yang beraneka ragam ini secara administrasi ditangani oleh seorang kurator
(ahli administrasi koleksi). Para kurator ini yang setiap harinya mengelola dan menjaga keselamatan
koleksi museum. Para kurator ini menentukan jenis koleksi, menganalisa kualitas koleksi,
menginfentarisasi koleksi, termasuk mengendalikan keluar masuknya koleksi museum.
Para kurator ini ikut menentukan prioritas koleksi yang dikonservasi, mengijinkan koleksi
untuk dikonservasi. Koleksi yang memperoleh kesempatan dikonservasi, adalah koleksi yang ada
gejala rusak, aus, langka, terserang penyakit, kotor dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena
disebabkan oleh berbagai faktor.
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Faktor Kerusakan Koleksi Museum
Membahas kerusakan koleksi museum, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
(1) Faktor elemen iklim yang disebabkan oleh lembabnya udara dan temperatur udara
yang tidak stabil. Keadaan normal kelembaban udara antara 45%  60 %, dan temperatur
udara normal antara 20 *C – 24* C. Kelembaban yang tinggi menyebabkan suburnya
jenis jamur dan tumbuhan kecil. Sedangkan suhu udara yang tinggi menyebabkan keretakan
pada jenis koleksi kayu, lukisan dan sebagainya
(2) Faktor cahaya, baik cahaya alam maupun cahaya buatan, terutama radiasi sinar ultra
violet atau kuatnya sinar, Cahaya alam bersumber dari matahari yang terdiri dari
beberapa radiasi yang memiliki kekuatan dan besarnya radiasi yang berbeda satu dan
yang lain.
Gelombang radiasi dapat diukur dengan micron . Susunan radiasi matahari dapat kita
sebutkan sebagai berikut :
X Rays antara 0 dan 40 A;
Ultra violet antara 40 dan 400 A;
Visible Ray antara 4000 dan 7000 A;
Infra Red antara 7000 dan 7700 A;
Radio RaYs antara 7700 dan 10.000 A;
Didalam Radiasi ultra Violet sampai 300 A, tidak akan sampai ke Bumi. Tetapi antara
300 dan 400 A, sampai kebumi. Radiasi yang sampai kebumi, menyebabkan kerusakan
pada benda koleksi yang terbuat dari benda organik. Hal ini disebabkan RePolymerization
memucatkan warna atau cat. Dengan demikian Re Polymerzation dapat menyebabkan
struktur menjadi berubah.
Cahaya buatan adalah cahaya yang dipersiapkan oleh manusia setelah matahari terbenam.
Cahaya buatan dapat kita lihat perkembangannya dalam kehidupan manusia diawali dari
lampu minyak, lampu lilin, lampu gas, Acetylene gas, Pintsch gas, Lampu listrik, Elektric
Dischrge Lamps. Lampu tersebut menggunakan sumber cahaya listrik modern yaitu;
Arc lamps, Incendescnt lamp, Gaseous Vapour Lamps, Fluurescent Lamps,
Eletroluminescence.
Kedua cahaya alam maupun buatan dapat menimbulkan kerusakan terhadap material,
sinar ultra violet ini dapat merubah setruktur material, intencitas cahaya yang tinggi dapat
merusakkan bendabenda organik. Dengan demikian kita dalam menggunakan sinar dalam
ruang koleksi maupun gudang koleksi perlu mempertimbangkan jangan sampai timbul
radiasi yang membahayakan atau merusak koleksi.
(3) Faktor tumbuhtumbuhan kecil (micro organism) yaitu berbagai jenis jamur atau
cendawan yang menyerang koleksi. Tumbuhtumbuhan itu disebut bakteria, moss . Bakteria
ini merupakan tumbuhtumbuhan yang sangat tipis dan sangat sederhana bentuknya, dan
sangat kecil sehingga tanaman ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan microscop.
Tumbuhan bakteria ini mengeluarkan asam sulphat dan menimbulkan penyakit. Selain
dari pada itu, tumbuhan bakteria menyebabkan tumbuh suburnya tumbuhtumbuhan lain
yang lebih besar. Dengan demikian tumbuhan itu terus berkembang secara bersama
sama dan membentang seperti karpet pada permukaan benda koleksi. Pada akhirnya
tumbuhan ini merusak bagian permukaan benda.
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Ada beberapa jenis tumbuhan ini yaitu;
(a) Moos : tumbuhan ini sangat halus, kesil, bentuk dan warnanya beraneka ragam
(merah, hijau, coklat). Tumbuhan ini merusak permukaan benda, tumbuhan ini
berkembang cepat dan membentang ke permukaan benda
(b) Milden ; tumbuhan ini sering disebut semacam fungus atau fungi . Tumbuhan ini
sering muncul atau tumbuh pada permukaan pohon, kertas, kulit, dan lain sebagainya.
Tumbuhan ini berkembang biak dengan cepat pada tempat dan musim yang banyak
air atau genangan air.
(c) Fungus : adalah tumbuhan yang tidak berbunga dan banyak jenisnya (Musccharhrom,
Toedstools, Mods, Smuts Meldew ) Jenis ini merupakan grup dari tanaman fungi.
Tumbuhan fungus ini merupakan tanaman yang dapat dimakan dan tidak beracun
Molds adalah cendawan yang pada umumnya tumbuhan yang berasal dari sisa
makanan yang tersimpan terlalu lama , atau tersimapan di tempat yang terlalu lembab.
(4) Faktor serangga (insets) dan binatang mengerat (tikus kecil)
Serangga ini merupakan grup binatang kecil yang disebut Inverete brate animal
Binatang ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu; heat, thorax, abdomen. Yang
ketiganya termasuk grup yaitu, Mosqkitos, Greasshopers, Beetle (atau bangsa lalat,
nyamuk, belalang, kumbang). Beetles atau kumbang sangat berbahaya terhadap benda
koleksi. Jenis serangga beetles terbagi dalam beberapa keluarga yaitu;
(a) spider beetle, kumbang jenis ini sangat berbahaya terhadap koleksi yang terbuat
dari bahan tumbuhtumbuhan
(b) Powder beetles (listus) meliputi; Furniture Beetle (Anabium), Deat Watch Beetles
(Xestolim). Keluarga serangga Beetles ini sangat gemar menyerang benda koleksi
yang mengandung protein dan Cellulose,
(c) Darmestes Beetles, keluarga ini terdiri dari;
· Furniture Carpet Beetles (Anthermus Flavipus),
· Carpet Beetele (Attagamus Gloriouse), jenis ini serangga khusus pemakan benda
koleksi yang mengandung protein saja.
· Museum Beetle (Anthremus Museum) serangga ini sangat gemar makan benda
yang berasal dari tumbuhtumbuhan yang sudah kering
· Leather Beetle (Dermaentes Vulpinus), serangga ini suka makan bendabenda
yang terbuat dari kulit.
· Book warm Beetle (Qastrallus Indicus; adalah serangga pemakan kertas dan
buku buku.
(d) Kelompok serangga lain yang merusak benda koleksi yaitu; adalah termits,
cockrouch, silverfish. Kelompok serangga ini mempunyai karakter sebagai berikut.
· Termis (rayap) serangga ini hidup berkelompok dalam jumlah besar. Mereka itu
termasuk binatang pemakan benda – benda yang mengandung Cellulose.
· Cocroasche kacoa (lipas) serangga ini sangat gemar memakan benda – benda
yang mengandung Cellulose dan protein
· Silverfish (lepisna Saecharine) dan Moth , gemar memakan bendabenda yang
dibuat dari tumbuhtumbuhan.
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(5) Binatang mengerat (Rats)
Pest dan binatang mengerat ini salah satu penyebab kerusakan, kemusnahan benda banda
koleksi. Binatang mengerat ini sangat berbahaya terhadap benda–benda koleksi dari
bahan organik. Hal ini, disebabkan binatang mengerat ini menggunakan giginya dapat
menghancurkan benda–benda, antara lain kayu, kertas, serta benda benda lain yang
termasuk benda dari bahan organik.
(6) Faktor manusia
Manusia merupakan penyebab kerusakan benda–benda koleksi, baik disengaja maupun
tidak. Faktor yang tidak disengaja dalam hal ini, dapat terjadi karena cara pengambilan
dan membawa benda koleksi yang salah. Hal ini, disebabkan karena yang bersangkutan
kurang mengerti arti dan fungsi benda koleksi. Sehingga dengan perlakuan yang salah,
mengakibatkan benda koleksi setelah sampai di tempat tujuan mengalami kerusakan.
Misalnya . Benda koleksi retak, tidak utuh, pecah, berjamur, ada yang hilang. Faktor
manusia akibat kesengajaan, hal ini dilakukan karena sengaja merusak dan mengambil
obyekobyek museum untuk kepentingan pribadi.
(7) Faktor pencemaran udara yaitu; akibat terkena debu, kotoran kenslpot mesin .
d.

Prosedur kerja konservasi
Kegiatan konservasi benda koleksi museum, merupakan proses manajemen yang memerlukan
sistem yang pasti. Sistem yang baku atau tetap dalam proses konservasi benda koleksi museum
melewati tujuh tahapan. Masing masing tahapan selalu berkaita dan merupakan tindak lanjut dari
hasil kerja tahap awal. Menurut Herman, (1981: 66) secara bertahap dan sistematis kerja konservasi
diawali dari.
1) Pencatatan identitas bendabenda yang masuk sebagai pasien
2) Pencatatan dan pemeriksaan tentang penyakit (diaknosa) terhadap benda–benda koleksi
museum
3) Pemotretan terhadap benda koleksi sebelum dilakukan pengobatan
4) Pcatatan tentang bahan kimia yang digunakan untuk memproses serta cara melakukannya.
5) Pemberian (reservasi) dan pengembalian nomer inventaris yang terhapus selama diproses
6) Pemotretan kedua sesudah benda tersebut selesai diproses
7) Finale record secara nenyeluruh pada formulir yang sudah disediakan
Sistematika diatas diperjelas Hamzuri (1997; 2325) menerangkan ada lima hal yang harus
dikerjakan dalam kegiatan konservasi, yang diawali dengan, mengisi kartu perawatan, (2) mengisi
blangko daftar koleksi rusak dan berpenyakit, 3) mengisi lembar kerja konservasi, (4)
pendokumentasian (foto) benda koleksi, (5) catatan praktis obatobatan. Melalui data yang tertuang
dalam dokumen kegiatan konservasi misalnya.
(a) Kartu perawatan
Kartu perawatan ini mencatat jenis penyakit hasil diaknosa dan mencatat obat yang diberikan
kepada benda koleksi yang dirawat. Data kerusakan atau penyakit dan obat yang diberikan
itu, akan menjadi pedoman bagi perawatan benda berikutnya. Hal itu dilakuan agar menghindari
kekebalan obat pada penyakit. Dengan demikian kartu rawat ini akan memuat catatan singkat
jenis kerusakan atau penyakit koleksi, catatan obat atau bahan yang digunakan untuk
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(b)

(c)

(d)

(e)

konservasi. Dengan demikian apabila terjadi koleksi mengalami kerusakan yang sama dengan
hasil konservasi sebelumnya, maka konservator akan dapat memberi obat yang berbeda.
Karena setiap koleksi mengalami konservasi, maka dipastikan semua koleksi memiliki kartu
perwatan. Dengan demikian apabila terjadi pergantian petugas konservator baru maka kartu
perawatan akan menunjukkan keberadaan benda koleksi dan data perawatan yang pernah
dilakukan (riwayat konservasi).
Daftar koleksi rusak atau berpenyakit
Koleksi yang rusak dan berpenyakit dicatat dalam blangko tersendiri yang telah disediakan.
Pencatatan benda kolesi rusak itu dilakukan oleh petugas gudang dan konserfator serta
kurator. Penentuan benda tersebut masuk dalam catan benda rusak hasil kajian yang kemudian
masuk prioritas perawatan. Data koleksi yang telah dicatat sebagai prioritas perwatan dikirim
ke laboratorium konservasi. Setelah konservasi dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan,
maka daftar koleksi rusak tersebut disimpan, sebagai dokumen pertanggungjawaban.
Lembar kerja konservasi
Di dalam lembar kerja konservasi ini, memuat catatan secara rinci, ringkas, padat didalam
lembar kerja konservasi tercatat.
*
Hasil pemeriksaan , penelitian penyakit, dan kerusakan pada benda kolesi museum
*
Keputusan jenis bahan , jenis obat untuk keperluan konservasi
*
Petunjuk teknis (singkat) dan cara pelaksanaan konservasi. Hal ini akan menjadi acuan
bagi tenaga pelaksana, dalam melaksanakan konservasi
*
Hasil pelaksanaan konservasi (kesimpulan) diberi tanggal, dan kode seperlunya untuk
memudah memberi informasi. Lembar kerja konservasi ini sebagai dokumen, data yang
bermanfaat menjadi acuan konservasi berikutnya. Tanggal dan kode perawatan
konservasi ini dituanglan dalam kartu perawatan. Hal ini, dimaksudkan agar
mempermudah pencarian kembali lembar kerja konservasi.
Foto konservasi
Koleksi yang dikonservasi seharusnya di buat foto dokumen. Pemotretan terhadap kolesi
dilakukan sesudah dan sebelum konservasi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui
perbedaan atau hasil pekerjaan konservasi. Foto kegiatan konservasi ini merupakan dokumen
kerja, maka hasil foto harus dampak detail dan jelas warnanya. Karena foto merupakan
dokumen kerja, maka dibuat pula foto teknis konservasinya. Foto untuk dokumen konservasi
dibuat berwarna dan diupayakan sesuai aslinya, serta diberi keterangan cecara rinci. Apabila
terjadi warna foto kurang sesuai dengan benda aslinya, maka foto diberi keterangan warna
sesuai dengan benda aslinya. Dengan demikian foto tersebut akan memberi informasi yang
benar dalam dokumen tersebut. Foto konservasi ini harus diberi nomer kode yang sama
antara foto, lembar kerja dan kartu perawatan. Sebab ketiganya merupakan dokumen resmi
yang menyatu satu dengan yang lain dalam satu kesatuan.
Catatan praktis obatobatan
Di dalam catatan praktis obatobatan untuk konservasi memuat beberapa hal yaitu nama
jenis obat, kegunaan, pemakaiannya. Selain itu dicatat pula sifatsifat obat setiap jenis obat,
misalnya obat yang sifatnya mudah terbakar, mudah menguap, dan sebagainya. Catatan ini
dibuat agar mudah dipahami oleh siapa saja terutama petugas konservasi.
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e. Kajian Lapangan
Proses konservasi benda koleksi museum diawali dari identivikasi benda koleksi yang
dinyatakan bermasalah atau rusak. Kemudian dilanjutkan pencatatan dan pemeriksaan jenis penyakit
atau kerusakan. Selanjutnya dilakukan pemotretan benda sebelum dikonservasi. Dari hasil
pemeriksaan danidentivikasi kerusakan,dilakukan penentuan dan pencatatan bahan kimia yang
diperlukan untuk memproses. Tahab berikutnya dilakukan pengawetan terhadap benda dan
pemberian nomer inventaris yang rusak atau hilang. Setelah pelaksanaan perawatan dilakukan
pemotretan ulang setelah proses konservasi. Berdasarkan proses konservasi koleksi benda budaya
ini, diperoleh data yang merupakan hasil proses manajemen konservasi koleksi benda budaya.
Data yang diambil dalam pembahasan ini data bulan april 2006 (terlampir).
Bertitik tolak dari data diatas menunjukkan ada beberapa jenis koleksi yang dikonservasi.
Benda tersebut dibedakan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan benda koleksi.
Dalam hal ini, sasaran benda yang di konservasi adalah benda yang terbuat dari bahan batu, emas,
fosil, kayu, keramik, logam (emas, perunggu, besi) dan kain, campuran (keris = kayu dan besi,
wayang = kulit dan bambu, benang ). Dengan demikian dari berbagai jenis koleksi ini masing
masing benda memerlukan perlakuan yang berbeda satu dan yang lain dalam proses perawatan.
Perlakuan dalam perawatan koleksi benda budaya di museum dapat dilihat dalam konservasi
patung ganesha dan arca ular yang terbuat dari bahan batu. Perawatan bahan batu pada umumnya
meliputi;
(1) Pembersihan lumut (tumbuhan) pada relung atau celahcelah, dilakukan pembersiahan secara
kering dengan menggunakan sekrapel.
(2) Pembersihan menggunakan sikat ijuk
(3) Pembersihan dengan menggunakan bahan kimia Tipol
(4) Dibersihkan dengan air sampai limbah cusian netral.
Konservasi keris yang terbuat dari bahan besi dan kayu, pada umumnya dilakukan dengan:
(1). Membersihkan bilah keris dengan asam sirat
(2). Merendam bilah keris dengan larutan warangan dan air jeruk nipis
(3). Mencusi bilah keris sampai kelihatan pamor aslinya
(4). Mencuci bilah keris kembali sampai limbah cucian netral, kemudian dikeringkan secara alami
(5). Kerangka yang terbuat dari kayu diawetkan dengan melapisi lentrek dan PV Acetat
(6). Melapisi keris dengan minyak Cendana dan Melati
Perawatan koleksi benda budaya dari bahan prunggu memerlukan perlakuan tertentu.
Konservasi koleksi perunggu ini diproses dengan cara petugas melakukan beberapa tindakan
perawtan sebagai berikut;
(1) Membersihkan noda carbonat dengan alat jarum pada koleksi
(2) Membersihkan noda carbonat dengan larutan asam sirat secara lokal
(3) Koleksi dicuci dan disikat, hingga limbah cucian netral
(4) Selanjutnya benda yang telah bersih itu, dioven agar kering secara maksimal
(5) Koleksi yang telah kering betul dilapisi dengan bahan kimia P V. Acetat
Dengan demikian, hasil konservasi ini baik dan dapat memberi perlindungan dan perawtan
bagi koleksi yang terbuat dari perunggu. Sehingga benda tersebut mampu bertahan lama dan
terhindar dari kerusakan. Oleh karena itu, kegiatan konsevasi tidak dapat diabaikan dan perlu
dilaksanakan secara benar dan kontinu.
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Perawatan koleksi dari bahan kain memerlukan perhatian dan perlakuan secara khusus.
Hal ini, disebabkan kain merupakan koleksi yang rawan rusak karena jamur dan serangga. Kegiatan
konservasi koleksi yang berasal dari kain ini cenderung menghilangkan dan membasmi jamur dan
binatang yang merusak koleksi. Proses konervasi ini diawali dengan petugas melaksanakan;
(a) Memasukkan kain kedalam almari fumigasi atau pengasapan
(b) Di dalam almari koleksi kain tersebut diasapi dengan bahan kimia menggunakan Thimol dan
Alkohol agar membasmi penyakit koleksi
(c) Pelaksanaan fumigasi atau pengasapan dilakukan selama lima belas hari
(d) Setelah pengasapan koleksi dibersihkan dengan kuas halus, maksudnya agar tidak
menimbulkan kerusakan baru
(e) Koleksi kain di rol atau di gulung sesuai posisi semula
(f) Penyimpanan kembali dengan cara yang benar
Proses konservasi kain semacam ini diharapkan dapat mengamankan koleksi dari ancaman
penyakit dan kerusakan. Dengan demikian, melalui perawatan yang rutin keberadaan koleksi
dapat mampu bertahan lebih lama. Oleh sebab itu, perawatan koleksi kain memerlukan perhatian
secara tepat dan mendapat perioritas secara rutin.
Perawatan koleksi keramik memerlukan perlakuan berbeda dengan jenis koleksi yang
lain. Hal ini, disebabkan karena keramik dibuat dari bahan yang mudah pecah dan aus oleh sebab
itu perlu ketelitian dalam perawatan. Proses konservasi koleksi keramik dilaksanakan oleh petugas
secara bertahap sebagai berikut.
(1) Membersihkan koleksi dalam keadaan kering menggunakan kuas halus, hal ini menghindari
timbulnya goresan atau kerusakan baru
(2) Koleksi keramik yang ada sambungan karena pecah, pada sambungan diinjeksi dengan lem
atau bahan perekat
(3) Bila ada noda cat atau kotoran lain dibersihkan dengan bahan kimia menggunakan Aceton
(4) Selanjutnya koleksi keramik dicuci dengan bahan kimia menggunakan Typol
(5) Koleksi dicusi hingga limbah cucian atau larutan kimia tsb netral
(6) Koleksi dikeringkan menggunakan udara melalui kompresor.
Proses konservasi koleksi keramik demikian diharapkan dapat memperolh hasil yang baik.
Perawatan mampu melindungi benda tersebut dari kerusakan baik warna maupun keberadaannya.
Dengan demikian, koleksi museum dapat dirawat dengan benar, sehingga koleksi keramik ini dapat
bertahan lebih lama sesuai keberadaanya.
Perawatan koleksi busur panah yang terbuat dari bahan campuran (bambu dan logam) ini
memerlukan perlakuan yang berbeda denga jenis koleksi yang lain. Kegiatan konservasi dilakukan
secara bertahap sebagai berikut.
(1) Koleksi dimasukkan ke dalam almari fumigasi
(2) Di dalam almari fumigasi, koleksi diasapi dengan bahan kimia menggunakan campuran antara
Thymol dan Ethanol
(3) Proses pengasapan koleksi dilakukan selam lima belas hari
(4) Lubang yang terdapat pada koleksi diinjeksi dengan bahan kimia menggunakan larutan lentrek
(5) Koleksi secara keseluruhan dilapisi dengan bahan kimia menggunakan sherlak putih atau
dilapisi dengan PV Acetat .
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Proses konservasi koleksi yang terbuat dari bahan campuran ini, dilaksanakan dengan harapan
dapat melindungi koleksi dari serangan hama. Dengan demikian, keberadaan koleksi dapat
dipertahankan lebih lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan konservasi cecara rutin terhadap benda
yang terbuat dari jenis bahan campuran.
Perawatan koleksi wayang babat yang terbuat dari bahan kulit dan bambu, ini memerlukan
perhatian dan perlakuan secara khusus. Koleksi wayang ini, rawan terhadap serangan jamur,
debu dan kerusakan pada sambungan antara bagian tangan dan tubuh wayang. Kerusakan koleksi
ini, disebabkan karena cara menyimpanan ditumpuk antara satu dengan yang lain. Konservasi
koleksi wayang ini dilaksanakan secara bertahap sebagai barikut.
(1) Wayang dimasukkan ke dalam almari fumigasi
(2) Mengasapi wayang dalam almari fumigasi dengan bahan kimia menggunakan larutan Thymol
dan Ethanol
(3) Pengasapan wayang dalam almari fumigasi selama lima belas hari, agar jamur mati dan
hilang
(4) Wayang selanjutnya dibersihkan dengan kuas halus, untuk menghilangkan debu dan sisa jamur
(5) Penyimpanan wayang dilakukan dengan cara tersusun, dengan komposisi yang besar diletakan
pada baian bawah, dan seterusnya semakin keatas semakin kecil.
(6) Pada bagian wayang yang putus atau terlepas di ikat atau di jahit kembali
Proses konservasi ini merupakan upaya yang tepat, dalam menyelamatkan dan merawat
koleksi dari bahan campuran yang rawan rusak. Perawatan benda ini dilakukan secara perodik
tetapi pasti. Oleh sebab itu, perawatan benda koleksi jenis wayang ini tak boleh diabaikan, agar
wayang mampu bertahan lama.
Perawatan koleksi yang terbuat dari bahan logam mulia atau emas, ini memerlukan perlakuan
kusus dan hatihati. Konservasi koleksi emas ini dilaksanakan dengan proses sebagai berikut.
(1) Koleksi dibersihkan dari debu dengan cara membersihkan dengan kuas halus
(2) Bila koleksi ternoda bekas lem dibersihkan dengan bahan kimia
menggunakan Aceton
(3) Kemudian koleksi dicusi dengan bahan kimia menggunakan Typol
(4) Stirilisai koleksi dengan bahan kimia menggunakan Aquadest
(5) Selanjutnya terakhir dilakukan pengeringan dengan kompresor
Proses konservasi logam mulia dengan cara demikian diharapkan mendapatkan hasil yang
baik. Koleksi dari bahan emas ini jarang dilakukan karena koleksi ini cenderung ancaman rusak
lebih kecil. Oleh karena itu, perhatian terhadap koleksi ini cenderung untuk menyelamatkan koleksi
dari bahaya hilang.
Perawatan koleksi yang terbuat dari fosil atau koleksi fosil, ini memerlukan perlakuan khusus.
Konservasi terhadap koleksi fosil ini dilaksanakan sebagai berikut.
(1) Membersihkan debu pada koleksi, dengan menggunakan kuas halus, hal ini, dimaksud agar
tidak menimbulkan goresan baru
(2) Pada bagian koleksi yang retak di injeksi dengan lem UHU atau yang sejenis
(3) Secara keseluruhan koleksi dilapisi dengan PVA
(4) Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan kompresor dengan harapan dapat kering secara
maksimal
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Proses konservasi terhadap koleksi fosil ini, merupakan upaya yang tepat dengan harapan
mendapatkan hasil yang baik. Dengan demikian, pelestarian koleksi fosil ini dapat terwujut, sehingga
keberadaan fosil dapat bertahan lebih lama. Oleh sebab itu, perawatan koleksi fosil ini agar dilakukan
secara intensif.
3. Kesimpulan
Bertitik tolak dari beberapa konsep dan penjelasan serta data terurai di atas dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut.
(1) Konservasi merupakan suatu proses kerjasma antara satuan kerja konservasi dengan stuan
kerja yang lain dalam rangka merawat, memelihara dan melestarikan benda koleksi yang ada
di museum.
(2) Pelaksanaan konservasi benda koleksi diatur dengan sistem dan prosedur tetap
(3) Prosedur tetap kegiatan konservasi benda koleksi meliputi, menentukan prioritas terhadap
benda yang dikonservasi, menginventaris, menganalisa keadaan benda dan gejala kerusakan,
menentukan jenis sarana yang digunakan, menentukan bahan kimia yang diperlukan, penerapan
bahan yang digunakan, pelaksanaan, pendataanatau pencatatan kembali setelah konservasi,
mengembalikan kembali benda tersebut kepada kurator dan pengelola gudang.
Proese konservasi benda koleksi museum ini merupakan realisasi manajemen perawatan dan
pelestarian benda budaya di museum.
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ANALISIS FAKTORFAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
USAHA ELEKTRONIK DI KOTA SEMARANG
The Factors Analysis of Electronic Purchasing
Success in Semarang City
Agus Budi Purwanto *)
Abstract
Semarang city is one of the electronic devices purchases in central java. Because a lot of
electronic device purchase appear height competition. The electronic factory needs to pay attention
of the factors which encourage their business smoothly. It is known, those factors are the employees
friendliness, reachable location, cheap price, a little advantages, the bravery in taking the risk and
etc. This research aim is to know and classify the main supporting factors of electronic purchasing
success in Semarang City.
In this research, it uses 25 success factor in business are tested by Analytic Factor. The
method uses extraction factor by using Principal Component Analytic (PCA), Rotation Factor, and
Common Interpretation Factor. The technical of data collection are questioner and interview. The
total of sample is 50 respondents by using the proportional random sampling.
The research result by using Principal Component Analytic Method classifying the business
success variables into five factors. The interpretation common factor (factor rotation) shows that
the main factor is the business development, the second factor is the service system, the third
factor is the entrepreneurship mental, the fourth factor is the location selection and the fifth is the
gift offering. The main variable for each factor is the product completeness, the transparent attitude
to critics and suggestion, the diligence in business, and the business location at the integrated
business area and offering gifts.
Keywords: Business development, service, enterpreneurship, location, gift
Abstrak
Kota Semarang merupakan salah satu sentra penjualan alat elektronik di Jawa Tengah.
Banyaknya usaha yang menjual alat elektronik menimbulkan tingkat persaingan yang sangat tinggi.
Pengusaha elektronik perlu memperhatikan faktorfaktor yang mendukung kelancaran bisnis yang
mereka jalani. Diindikasikan bahwa faktor tersebut antara lain keramahan karyawan, lokasi mudah
dijangkau, harga murah, keuntungan kecil, keberanian mengambil resiko dan sebagainya. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui dan mengelompokkan faktorfaktor utama pendukung keberhasilan
usaha elektronik di kota Semarang.
*) Dosen STIE Pelita Nusantara Semarang
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Dalam penelitian ini menggunakan 25 faktor keberhasilan usaha yang diuji dengan cara
Analisis Faktor. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi faktor dengan Principal Component Analysis
(PCA), Rotasi Faktor, dan Interpretasi Common Faktor. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner
dan wawancara. Jumlah sampel adalah 50 responden dengan teknik proporsional random sampling.
Hasil penelitian dengan Metode Principal Componen Analysis mengelompokan variabel
variabel keberhasilan usaha ke dalam 5 jenis faktor. Interpretasi Common Factor (Rotasi Faktor)
menunjukkan bahwa faktor utama 1 adalah faktor Kemajuan Usaha, Faktor utama 2 adalah Sistem
Pelayanan, Faktor Utama 3 adalah Sikap Mental Wiraswasta, Faktor utama 4 adalah Pemilihan
Lokasi dan Faktor utama 5 adalah Pemberian Bonus. Variabel utama untuk masingmasing faktor
adalah kelengkapan produk, sikap terbuka terhadap saran dan kritik, ketekunan dalam usaha, Lokasi
usaha dalam satu arus bisnis dan Pemberian Bonus.
Kata Kunci: Kemajuan Usaha, Pelayanan, Wiraswasta, Lokasi, Bonus

1. PENDAHULUAN
Perlu diketahui bahwa pada era globalisasi saat ini dunia usaha mengalami masa  masa
persaingan yang ketat sehingga harus memikirkan kembali misi bisnis dan strategi pemasaran
mereka untuk menjadi lebih baik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perusahaan terdapat
beberapa kegiatan pokok yang saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.. Pemasaran
merupakan salah satu dari kegiatankegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berkembang dan mendapatkan laba yang diinginkan.
Salah satu masalah di bidang pemasaran adalah masalah distribusi. Dalam menyalurkan barang
barang dari produsen ke konsumen, maka perusahaan dapat menggunakan saluran distribusi mulai
dari agen, dealer, pedagang besar sampai ke pengecer. Dimana pengecer merupakan suatu lembaga
distribusi terakhir yang langsung berhadapan dengan konsumen akhir dalam kegiatan menjual
barangbarangnya. Pengecer beperan penting bagi perkembangan perusahaan karena pengecer
berhubungan langsung dengan konsumen sehingga melalui pengecer perusahaan tahu apa yang
diinginkan dan dibutuhkan konsumen.
Pengecer ini tidak memproduksi utilitas bentuk (proses mengolah atau memproduksi bahan
mentah menjadi barang jadi), melainkan utilitas tempat (pemindahan produk dari para grosir atau
produsen ke lokasi dimana para pelanggan mau membeli produkproduk tersebut), waktu (melibatkan
penetapan jam tertentu, sehingga produkproduk tersedia bagi para pelanggan ketika mereka
menginginkan produk tersebut) dan kepemilikan (mempermudah peralihan kepemilikan atau
penggunaan produk kepada para pelanggan), (Philip Kotler, 2001 : 724).
Bisnis perdagangan eceran mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini secara tidak
langsung menimbulkan persaingan antar perdagangan eceran. Persaingan ini terjadi disebabkan
oleh banyaknya pedagang eceran yang menjual produk sejenis dan diantara mereka berupaya
sebanyak mungkin untuk dapat menarik konsumen agar membeli di tokonya. Para pemilik toko
sering disebut sebagai pengecer. Selain disebut pengecer mereka juga disebut sebagai
wirausahawan. Wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai sifat kewiraswastaan /
kewirausahawan dengan keberanian mengambil resiko, kreativitas dan keteladanan dalam
menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri, selain
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itu mereka juga mempunyai kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatankesempatan bisnis
untuk mengambil keuntungan ( Pandji Anoraga, 2002 : 30 ). Suatu usaha atau seorang wirausahawan
dikatakan berhasil apabila diketahui dari lamanya kelangsungan hidup perusahaan, penyediaan
lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan (Wijandi, 2004 : 23).
Sudah sejak lama di Kota Semarang terdapat beberapa wilayah tertentu yang menjadi sentral
usaha elektronik seperti Jl. MT. Haryono Semarang dan Jl. Barito Semarang. Lokasi tersebut
merupakan sentral toko elektronik walaupun lokasi tersebut tidak didominasi oleh toko elektronik
tetapi jika dibandingkan dengan kawasan lain pertokoan elektronik di wilayah tersebut lebih lengkap.
Yang dimaksud elektronik berarti segala sesuatu yang berkaitan/ yang diadakan dengan tenaga
listrik (Salim, 1991 :643). Banyaknya usaha yang menjual alatalat elektronik keperluan rumah
tangga yang terdapat di Kota Semarang menimbulkan persaingan yang sangat tinggi.
Dengan memperhatikan persaingan usaha penjualan barang elektronik di Kota Semarang
maka wirausahawan/pemilik toko perlu mencermati faktor  faktor pendukung keberhasilan usaha
mereka.
2. Landasan Teori
2.1. Wirausaha
2.1.1. Pengertian Wirausaha
Istilah “Wiraswasta” lebih dikenal orang sebelum muncul istilah “Wirausaha”. Arti wiraswasta
terdiri dari :
Wira
: utama, gagah, luhur, berani, teladan
Swa
: sendiri
Sta
: berdiri
Swasta
: berdiri diatas kaki sendiri = berdiri atas kemampuan sendiri.
Dengan demikian wiraswasta berarti “sifatsifat keberanian, keutamaan dan keperkasaan
dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri” (Wijandi, 2004 : 23).
Definisi ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan Ojat Darojat (2000 : 15) bahwa
yang dimaksud dengan wirausaha adalah orangorang yang mempunyai sifatsifat kewiraswastaan/
kewirausahaan yaitu keberanian mengambil resiko, keutamaan, kreatifitas dan keteladanan dalam
menangani usaha / perusahaan dengan berpegang pada kemauan dan kemampuan sendiri.
Sedangkan menurut Geoffrey G. Meredith, dalam (Pandji Anoraga, 2002 : 30), wirausaha
adalah orangorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatankesempatan
bisnis, mengumpulkan sumbersumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan serta
mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan.
Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah orang
orang yang mempunyai sifatsifat keberanian mengambil resiko, kemampuan melihat dan menilai
kesempatan bisnis, keteladanan dalam menangani usaha dengan berpegang pada kemampuan
sendiri.
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2.1.2.

Ukuran Keberhasilan Wirausahawan
Beberapa ukuran yang selama ini digunakan untuk menentukan keberhasilan seorang
wirausahawan (Wijandi, 2004 : 23) adalah: (a) Kelangsungan hidup perusahaan, (b) Penyediaan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, (c) Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
karyawan, dan (d) Peningkatan omset penjualan.
2.1.3. Pertimbanganpertimbangan Keberhasilan Wirausaha
Menurut Warren G. Mayer (1992 : 88), pertimbanganpertimbangan yang membuat seorang
wirausahawan berhasil adalah adanya kemampuan manajerial (nomor 16) dan sifatsifat
wirausahawan (nomor 715) berikut ini: (1) Kemampuan mengatur, (2) Kemampuan untuk menyerap
gejala kemajuan dan kemunduran, (3) Kemampuan untuk menyelesaikan masalah, (4) Kemampuan
untuk berhubungan dengan orang lain, (5) Kemampuan untuk berkomunikasi, (6) Kemampuan
untuk membuat keputusan yang sehat dan untuk mengambil tanggung jawab sepenuhnya terhadap
keputusan yang telah diambil, (7) Pengharapan yang realistis tentang banyaknya pekerjaan yang
dibutuhkan dan keinginan untuk menggunakan banyak waktunya dalam bekerja, (8) Keteguhan
dan kesabaran untuk menunggu sampai bisnisnya menjadi benarbenar berhasil, (9) Berambisi,
bersemangat dan giat, (10) Rasa mandiri dan percaya diri, (11) Pengetahuan teknis tentang
bagaimana mengelola bisnis eceran, (12) Antusiasme, (13) Kemauan untuk mengambil kesempatan,
(14) Berpikiran sehat, dan (15) Kondisi Kesehatan yang baik.
2.2. Pengecer
2.2.1. Pengertian Pengecer
Pengecer atau toko pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual
barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non bisnis (Basu Swastha, 2003 :
192).
Menurut Philip Kotler (2001 : 724), pengecer atau penjualan eceran adalah kegiatan yang
melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan
pribadi dan bukan bisnis.
2.2.2. Konsep Pemasaran Eceran
Dalam konsep pemasaran eceran terdapat tiga persyaratan sebagai berikut (Marius P.
Angipora, 2002 : 117): (1) Orientasi Pelanggan, (2) Usaha Koordinasi, dan (3) Orientasi Laba.
2.2.3. Keputusan Pemasaran Pengecer
Keputusankeputusan pemasaran yang dihadapi pengecer adalah (Philip Kotler, 2001 : 734):
(1) Keputusan mengenai pasar sasaran, (2) Keputusan mengenai ragam produk, (3) Keputusan
mengenai pelayanan, (4) Keputusan mengenai harga, (5) Keputusan mengenai promosi, dan (6)
Keputusan mengenai tempat.
Pemilihan lokasi merupakan faktor kompetitif kunci dalam kemampuan pengecer menarik
para pelanggan. Prinsip memilih lokasi yang baik adalah: (a) Daerah perdagangan yang cukup
potensial, (b) Tempat berdagang mudah dijangkau, (c) Terletak dalam arus bisnis, dan (d) Adanya
daya tarik yang kuat.
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2.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggan Berlangganan Bisnis
Ada tiga penyebab utama yang mempengaruhi pelanggan pertama kali membeli pada bisnis
anda dan meneruskan berlangganan pada bisnis anda (Marius P. Angipora, 2002 : 196) adalah
sebagai berikut: (1) Produk dan jasa yang ditawarkan, (2) Jasa pendukung penjualan, dan (3)
Kesan yang baik.
2.2.5 Alasan Pelanggan Berhenti Berbelanja di Suatu Toko
Pelanggan berhenti berbelanja di suatu toko disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Masalah
penyampaian, Masalah pemasangan produk, Kurangnya informasi tentang penggunaan produk,
Kurangnya pengetahuan pada pihak penjual, Pelayanan yang kurang baik dari karyawan took,
Penetapan harga yang terlalu mahal, dan Keterbatasan produk yang dijual.
2.3.

Kerangka Pikir
Identifikasi halhal yang mendukung keberhasilan usaha
( variabel manifes )

Analisis Faktor

Faktor Bersama
( variabel laten )

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1.

Populasi dan Sampling
Dalam penelitian ini populasinya adalah pertokoan elektronik di Kota Semarang, yaitu sebesar
69 pemilik toko elektronik. Metode sampling yang digunakan penelitian ini adalah metode kuota
sampling dari usaha yang memenuhi peningkatan omset penjualan tertinggi, yaitu sebanyak 50
pemilik toko elektronik.
Skala pengukuran data dalam penelitian ini adalah untuk mengukur faktorfaktor pendukung
keberhasilan usaha dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun, maka data yang
diperoleh dikuantitatifkan dengan menggunakan “Skala Likert” mulai 1 (untuk jawaban sangat
tidak setuju) sampai dengan 5 (untuk jawaban sangat setuju).
3.2. Teknik Analisa Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor. Analisis
faktor merupakan teknik pengurangan data, yang mengurangi kelebihan dari variabelvariabel serta
mengelompokkan sejumlah besar variabel ke dalam sejumlah kecil dari sekumpulan yang homogen
dan menciptakan suatu variabel baru yang mewakili setiap kumpulan tersebut menjadi suatu bagian
yang lebih kecil atau sederhana. Variabel yang diamati atau diobservasi disebut variabel manifes,
sedangkan faktor bersama disebut sebagai variabel laten (Joseph F. Hair Jr, 1995 : 365)
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Metoda Analisis Faktor :
1. Principal Component Analysis (PCA) yang merupakan teknik pemisahan dari analisis
faktor. Hasil perhitungan terbagi menjadi dua bagian, dimana pada dua kolom pertama (
variabel and communality) merupakan perincian setiap variabel dan empat kolom terakhir
(faktor, eigenvalue, prosentase varian dan prosentase komunalitas) menjelaskan tentang
faktor.
2. Ekstraksi faktor atau pembobotan faktorfaktor dengan memakai Metode PC Analysis
berdasarkan perhitungan Communality ( proporsi varian setiap faktor ).
3. Faktor matrik
Rumusnya adalah sebagai berikut :

k
Rij = årFi . rFi = r1ir1j + r2ir2j +……+ rkirkj
F=1

4.

Dimana : k
= jumlah faktor
RFi = korelasi antara faktor kex dengan variabel x
Rotasi faktor matrix dengan metode Varimax, merotasikan sumbusumbu faktor bersama
untuk mendapatkan nilai bobot faktor kuadrat dari variabel yang paling tinggi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Pengujian Kuesioner
4.1.1. Pengujian Validitas
Hasil uji validitas kuesioner dengan korelasi product moment pearson dengan taraf signifikansi
5%, menunjukkan semua nilai r hitung lebih besar dari r table sebesar 0,297. Sehingga diperoleh
korelasi yang positif antar setiap skor item kuesioner dengan total skor seluruh pertanyaan dalam
kuesioner. Dapat disimpulkan bahwa instumen yang digunakan adalah valid.
4.1.2.

Pengujian Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas dengan koefisien Alpha Cronbach diperoleh nilai α (alpha) sebesar
0,9711 yang berarti lebih besar dari 0,6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kuesioner yang
digunakan merupakan alat pengukur yang konsisten dan dapat diandalkan.
4.2. Analisis Data
4.2.1. Metode Principal Component Analysis (PCA)
Nilai Eigen Value, Prosentase Variance dan Kumulatif Variance
Faktor

Eigen Value

Pct. of Var

Cum. Pct

1

14,940

59,762

59,762

2

2,678

10,712

70,474

3

1,772

7,090

77,564

4

1,159

4,635

82,198

5

1,010

4,038

86,257

Sumber : Data primer yang diolah
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Eigen value adalah jumlah varians nilainilai faktor, untuk faktor pertama diperoleh eigenvalue
sebesar 14, 940, faktor kedua sebesar 2,678 dan seterusnya. Untuk menentukan suatu kelompok
variable yang layak sebagai faktor digunakan kriteria berdasarkan nilai eigenvalue > 1.. Kelima
faktor tersebut memberikan sumbangan prosentase kumulatif sebesar 86,237% yang artinya kelima
faktor tersebut dapat menjelaskan variabelvariabel yang berperan dalam mendukung keberhasilan
usaha pertokoan elektronik di sepanjang kota Semarang, sedangkan sisanya sebesar 13,763%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.
Besarnya sumbangan masingmasing faktor terhadap keberhasilan usaha pertokoan elektronik
ini dapat dilihat dari nilai varian masingmasing faktor. Faktor yang memiliki nilai varian tertinggi
merupakan faktor yang mempunyai peranan paling tinggi dalam mendukung keberhasilan usaha
pertokoan elektronik di kota Semarang. Nilai varian ini diperoleh dari eigen value dibagi jumlah
variabel, misalnya untuk faktor pertama nilai varian sebesar 59,762% diperoleh dari 14,940 dibagi
25. Dalam penelitian ini faktor pertama merupakan faktor yang mempunyai peranan paling tinggi
dalam keberhasilan usaha pertokoan elektronik di kota Semarang dengan nilai varian sebesar
59,762%. Faktor yang berperan kedua adalah faktor 2 dengan nilai varian sebesar 10,712%, faktor
ketiga dengan nilai varian sebesar 7,090% dan seterusnya.
4.2.2. Rotasi faktor
Rotasi faktor yang digunakan untuk menentukan butir mana yang termasuk dalam analisis
faktor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menentukan varimax yaitu dengan cara
merotasi sumbusumbu faktor bersama untuk mendapatkan nilai dari bobot faktor kuadrat dari
variable yang paling tinggi. Dengan rotasi varimax ini kelima faktor tersebut dalam tabel 4.4.1
dapat dicerminkan oleh variable analisis dengan memperhatikan nilai loading faktor yang nilai
mutlaknya lebih besar dari 0,5 ( Wahana Komputer, 2004 : 191).
Untuk selanjutnya dalam analisis ini variable yang akan ditahan untuk dianalisis adalah variable
yang mempunyai nilai faktor loading minimum 0,75. Nilai 0,75 dipilih berdasarkan banyaknya sample
dalam penelitian yaitu 50 responden (Joseph, et al, 1995 : 385), sedangkan yang kurang dari 0,75
dikeluarkan dari model. Faktor loading adalah korelasi sederhana antara variabel dan faktor
(Malhottra, 1996 : 647). Pengelompokkan variable ke dalam tiap faktor serta besarnya faktor
loading dari matrix dan rotasi faktor dapat dilihat pada tabel 4.4.2 berikut ini :
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Tabel 4.4.2
Pengelompokkan variable ke dalam faktor dan nilai faktor loading
dari variabel (setelah rotasi)
Variabel

Faktor 1

X06

0,880

X23

0,876

X25

0,870

X13

0,863

X14

0,722

X24

0,721

X17

0,665

X19

0,615

X18

0,606

X15

0,537

Faktor 2

X04

0,865

X07

0,830

X20

0,812

X09

0,804

X02

0,760

X12

0,557

Faktor 3

X08

0,835

X21

0,806

X16

0,704

X03

0,684

Faktor 4

X11

0,851

X01

0,827

X05

0,765

X22

0,509

X10

Faktor 5

0,875

Sumber : Data primer yang diolah

4.2.3. Interprestasi Common Faktor
a. Faktor 1 (F1) mempunyai faktor loading tertinggi pada variabel X06 (Kelengkapan produk),
X23 (Harga murah), X25 (Perputaran modal cepat kembali), X13 (Ambil untung sedikit).
Keempat variabel tersebut mempunyai eigenvalue sebesar 14,940. Faktor 1 dinamakan Faktor
Kemajuan Usaha.
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b.

c.

d.

e.

Faktor 2 (F2) mempunyai faktor loading tertinggi pada variabel X04 (Sikap terbuka menerima
saran dan kritik), X07 (Keramahan karyawan), X20 (Menerima pengembalian barang jika
terjadi kerusakan), X09 (Kemampuan karyawan memberikan kejelasan barang yang
ditawarkan),X02 (Pengantaran barang tepat waktu). Kelima variabel tersebut mempunyai
eigenvalue sebesar 2,678. Faktor 2 dinamakan Faktor Sistem Pelayanan yang Baik
Faktor 3 (F3) mempunyai faktor loading tertinggi pada variabel X08 (Ketekunan dalam usaha),
X21 (Keberanian mengambil resiko). Kedua variabel tersebut mempunyai eigenvalue sebesar
1,772. Faktor 3 dinamakan Faktor Sikap Mental Wiraswasta.
Faktor 4 (F4) mempunyai faktor loading tertinggi pada variabel X11 (Lokasi terletak dalam
satu arus bisnis), X01 (Lokasi mudah dijangkau), X05 (Tempat parker aman). Ketiga variabel
tersebut mempunyai eigenvalue sebesar 1,159. Faktor 4 dinamakan Faktor Pemilihan Lokasi
yang Tepat.
Faktor 5 (F5) mempunyai faktor loading tertinggi pada variabel X10 (Pemberian bonus untuk
pembelian produk dalam jumlah tertentu) dengan eigenvalue sebesar 1,010. Faktor 5 dinamakan
Faktor Pemberian Bonus.

Faktorfaktor yang mendukung keberhasilan usaha pertokoan elektronik di Kota Semarang,
secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Interprestasi Common Faktor
Nama faktor Pct of

Cum

Var (%)

Pct

Faktor

Eigen

loading

value

 Kelengkapan produk

0,880

14,940

 Harga murah

0,876

 Perputaran modal cepat kembali

0,870

 Ambil untung sedikit

0,863

 Sikap terbuka terima saran dan kritik

0,865

Sistem pelayanan

 Keramahan karyawan

0,830

yang baik

 Menerima pengembalian barang

0,812

 Kemampuan karyawan memberikan

0,804

F1 (59,762)

59,762

Kemajuan Usaha

F2 (10,712)

70,474

Variabelvariabel yang membentuk faktor

2,678

kejelasan barang

F3 (7,090)
Sikap

77,564
mental

 Pengantaran barang tepat waktu

0,760

 Ketekunan dalam usaha

0,835

 Keberanian mengambil resiko

0,806

1,772

wiraswasta
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F4 (4,635)
Pemilihan

82,198
lokasi

yang tepat
F5 (4,058)

86,257

Pemberian bonus

 Lokasi terletak dalam satu arus bisnis

0,851

 Lokasi mudah dijangkau

0,827

 Tempat parkir aman

0,765

 Pemberian bonus untuk pembelian

0,875

1,159

1,010

produk dalam jumlah tertentu

Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel 4.4.3 diketahui hasil analisis faktor ini menunjukkan bahwa dari 25 variabel yang
diteliti setelah dianalisis dengan analisis faktor dengan menggunakan rotasi varimax diperoleh hasil
reduksi sebanyak 15 variabel yang tergabung dalam 5 faktor dengan faktor loading minimum 0,75.
Sisa variabel sebanyak 10 variabel,yaitu variabel X3 (Pandai membaca peluang), X12 (Bertanggung
jawab terhadap kepercayaan yang diberikan orang lain, X14 (Bertanggung jawab menanggapi
keluhan dari konsumen), X15 (Pemasok kirim barang sesuai pesanan), X16 (Disiplin waktu buka
dan tutup toko), X17 (Pembukuan tercatat rapi), X18 (Masa menjelang hari raya), X19 (Tempat
bersih), X22 (Pemberian potongan harga untuk produk yang kurang laku), X24 (Produk didisplay
dengan baik dan teratur), dikeluarkan dari model darena mempunyai nilai faktor loading di bawah
0,75. Prosentase kumulatif varian sebesar 86,237 % menunjukkan bahwa penelitian ini mampu
menjelaskan faktorfaktor yang mendukung keberhasilan usaha, sisanya 13,763% adalah sebagai
bahan pertimbangan dijelaskan oleh faktorfaktor lain yang tidak masuk dalam model tersebut.
Jadi dari 25 variabel yang kemudian direduksi menjadi 15 variabel dan yang termasuk dalam
5 faktor bersama, dapat diketahui bahwa faktorfaktor yang mendukung keberhasilan usaha pertokoan
elektronik di Kota Semarang, meliputi :
a. FAKTOR 1 : KEMAJUAN USAHA, dengan nilai varian sebesar 59,762% yang terdiri
dari :
1. Kelengkapan produk
Kelengkapan dan ketersediaan produk yang lengkap akan memudahkan konsumen dalam
memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dalam membeli untuk
memuaskan para konsumen tersebut.
2. Harga murah
Harga pokok barang dagangan dan kebolehan pengecer untuk membeli dengan kecakapan
yang tinggi adalah kunci dalam keberhasilan usaha eceran. Untuk itu maka para pemilik
toko harus mampu mencari pemasok yang harga produknya lebih murah dibanding pemasok
yang lain dengan jenis, merk maupun kualitas produk yang sama, sehingga barang yang
dijual dapat ditekan harganya. Karena konsumen akan lebih memilih membeli barang
dengan jenis, merek maupun kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah.
3. Perputaran modal cepat kembali
Perputaran modal cepat kembali dapat terjadi apabila wirausahawan mampu membeli
produk yang cepat laku, jangan membeli produk yang tidak diminati konsumen.
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4.

Ambil untung sedikit
Dalam menjual produknya para wirausahawan diusahakan mengambil keuntungan sedikit,
dengan mengambil keuntungan sedikit diharapkan pembeli akan puas dalam membeli produk
dan melakukan pembelian ulang (menjadi langganan).
b. FAKTOR 2 : SISTEM PELAYANAN YANG BAIK, dengan nilai varian sebesar 10,712%
yang terdiri dari:
1. Sikap terbuka menerima saran dan kritik
Seorang wirausaha harus mau menerima saran dan kritik dari para konsumennya jika ia
ingin berhasil, karena keberhasilan suatu usaha tergantung dari banyaknya konsumen
yang mau membeli barang yang ditawarkan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang
dapat memuaskan konsumen, jika konsumen merasa puas maka dia akan melakukan
pembelian ulang dan tidak berpindah ke tempat lain.
2. Keramahan karyawan
Biasanya seorang konsumen akan memilih membeli barang yang dibutuhkan di suatu
toko dimana dia merasa dihargai, salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah berupa
keramahan dari karyawan toko.
3. Menerima pengembalian barang jika terjadi kerusakan
Setiap konsumen cenderung lebih selektif dalam membeli suatu barang yang dibutuhkan,
mereka menginginkan barang yang dibeli tidak mengalami kecacatan atau sampai
mengalami kerusakan. Untuk itu maka seorang wirausaha harus mau menerima
pengembalian barang jika mengalami kerusakan, akan tetapi apabila kerusakan tersebut
adalah benarbenar kesalahan dari pihak toko bukan dari konsumen.
4. Kemampuan karyawan memberikan kejelasan mengenai barang yang ditawarkan
Seorang konsumen sebelum dia memutuskan membeli barang yang dibutuhkan, biasanya
mereka akan mencari tahu terlebih dahulu tentang kegunaan dan manfaat dari barang
yang akan mereka beli serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki barang tersebut.
5. Pengantaran barang tepat waktu
Pengantaran barang tepat waktu ke tangan konsumen dapat menjadi salah satu pelayanan
yang sangat penting, karena dari pelayanan tersebut dapat mengukur tingkat kepuasan
konsumen.
c. FAKTOR 3 : SIKAP MENTAL WIRASWASTA, dengan nilai varian sebesar 7,090%
yang terdiri dari:
1. Ketekunan dalam usaha
Dalam menjalankan usaha dibutuhkan ketekunan dan keuletan agar usaha tersebut dapat
berhasil, artinya seorang wirausaha harus tetap selalu berusaha ketika usaha mereka
mengalami kemunduran untuk dapat bangkit kembali dengan berbekal pada pendidikan
dan kemampuan yang dimiliki.
2. Keberanian mengambil resiko
Semakin besar tingkat keuntungan yang ingin dicapai oleh seorang wirausaha maka akan
semakin besar pula tingkat resiko yang dihadapi, untuk itu maka seorang wirausaha akan
berhasil jika ia berani mengambil resiko.
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d. FAKTOR 4 : PEMILIHAN LOKASI YANG TEPAT, dengan nilai varian sebesar 4,635%
yang terdiri dari:
1. Lokasi terletak dalam satu arus bisnis
Tempat yang dipilih untuk menjalankan usaha merupakan arus perjalanan ke daerah yang
banyak dikunjungi orang untuk memperoleh barang kebutuhan, maka kemungkinan besar
terjadi transaksi disepanjang arus itu sehingga orang tidak perlu lagi mencari ke daerah
lain untuk mencari barang yang dibutuhkan.
2. Lokasi mudah dijangkau
Dengan tempat yang mudah dijangkau akan memperbesar kemungkinannya dalam
melakukan bisnis, karena konsumen akan lebih mudah untuk melihat dan mendatangi
tempat tersebut.
3. Tempat parkir aman
Tempat parkir yang aman akan menunjang citra usaha yang dijalankan, karena konsumen
akan lebih merasa nyaman ketika berkunjung ke tempat tersebut untuk membeli barang
yang dibutuhkan sehingga mereka akan melakukan pembelian ulang (menjadi langganan).
e . FAKTOR 5 : PEMBERIAN BONUS, dengan nilai varian sebesar 4,058 yang berupa
Pemberian bonus untuk pembelian produk dalam jumlah tertentu. Dengan adanya pemberian
bonus untuk pembelian produk dalam tertentu diharapkan dapat menarik perhatian konsumen
sehingga mereka mau membeli produk dalam jumlah yang banyak untuk medapatkan bonus
atas pembelian produk tersebut.
5. Simpulan dan Saran
5.1. Simpulan
1. Hasil Metode Principal Componen Analysis menunjukkan pengelompokan variabel – variabel
keberhasilan usaha ke dalam 5 jenis faktor.
2. Hasil Interpretasi Common Factor (Rotasi Faktor) menunjukkan bahwa faktor utama 1 adalah
faktor Kemajuan Usaha dengan eigen value sebesar 14,940, Faktor utama 2 adalah Sistem
Pelayanan dengan eigen value sebesar 2,678, Faktor Utama 3 adalah Sikap Mental Wiraswasta
dengan eigen value sebesar 1,772, Faktor utama 4 adalah Pemilihan Lokasi dengan eigen
value sebesar 1,159 dan Faktor utama 5 adalah Pemberian Bonus dengan eigen value sebesar
1,010.
3. Variabel utama untuk masing  masing faktor adalah kelengkapan produk dengan loading
faktor sebesar 0,880, Sikap terbuka terhadap saran dan kritik dengan loading faktor sebesar
0,865, Ketekunan dalam usaha dengan loading faktor sebesar 0,835, Lokasi usaha dalam satu
arus bisnis dengan loading faktor sebesar 0,851 dan Pemberian Bonus dengan loading faktor
sebesar 0,875.
5.2. Saran
1. Menjaga ketersediaan produk dari tokotoko elektronik di Kota Semarang dapat dilakukan
dengan cara menambah jenis dan model produk yang akan dijual dengan mencari informasi
mengenai produk keluaran baru dan berusaha untuk mendapatkan produk baru tersebut agar
dapat dijual di tokonya.
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2.

3.

Meningkatkan pelayanan kepada konsumen agar dapat mempertahankan dan menarik
pelanggan dari pesaing sebaiknya para pemilik toko berusaha untuk memberikan pelayanan
yang sebelumnya tidak dilakukan oleh usaha pesaing, seperti pelayanan yang dilakukan lewat
media internet. Disini konsumen dapat langsung memesan barang tanpa harus datang langsung
ke toko karena transaksi sudah dapat dilakukan lewat internet saja. Dengan kemudahan ini
diharapkan konsumen dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan.
Dalam meningkatkan omset penjualan, para pemilik toko elektronik di Kota Semarang sebaiknya
melakukan dengan cara meningkatkan promosi, yaitu dengan cara menambah metode promosi
yang selama ini belum pernah mereka lakukan seperti pemberian discount dan bonus.
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