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 ANGGARAN SEBAGAI PENGENDALIAN BIAYA DAN 

BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JOMBANG 

Hartono
1

, Rahayu
2
 

 
1
 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam majapahit 

Email : hartono.eka@gmail.com 

 
2
 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam majapahit 

Email : rahayubasudewa@yahoo.com 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anggaran 

pendapatan dan biaya sebagai pengendalian yang baik Dalam  penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif, kuantitatif metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan wawancara langsung dengan bagian keuangan mengenai 

kegiatan perusahaan dan meminta data anggaran pendapatan dan belanja 

pertahun. Data anggaran yang disusun dan selanjutnya dibandingkan dengan teori 

yang relevan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Dari hasil pembahasan 

yang dilakukan dapat diketahui bahwa anggaran pada Perusahaan Daerah Pasar 

Jombang belum sepenuhnya berperan sebagai pengendalian dengan baik, hal ini 

dapat dilihat anggaran dan masih besarnya penyimpangan yang  terjadi bila 

dibandingkan dengan realisasinya dan belum adanya pelaporan terhadap anggaran 

dan realisasi yang dibuat secara periodi kalau berkala untuk menganalisis 

penyimpangan tersebut sebagai penilai atau evaluasi sukses atau tidaknya kinerja 

perusahaan selama periode anggaran.  

 

Kata kunci:  anggaran pendapatan sebagai pengendalian 
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1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perusahaan akan merencanakan dan mengendalikan hal-hal apa saja yang 

dianggap penting dalam proses pencapaian tujuan. Salah satu elemen yang dianggap 

penting perencanaan dan pengendalian perusahaan adalah anggaran. Anggaran 

merupakan suatu rencana terperinci untuk dimasa yang akan datang dan dinyatakan 

dalam ukuran kuantitatif. Anggaran biaya disusun oleh manajemen dalam jangka 

waktu satu tahun yang akan membawa perusahaan pada kondisi tertentu yang di 

inginkan dengan sumber daya yang sudah direncanakan. Anggaran juga merupakan 

rencana terperinci untuk pemerolehan dan pemakaian sumber daya keuangan dan 

lain-lain selama periode waktu tertentu khususnya satu tahun fiskal (Blocher, Stout, 

Cokins, 2013:564). 

Berdasarkan uraian di atas dan melihat pentingnya penganggaran biaya bagi 

sebuah perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: 

“Analisis Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya pada Perusahaan Daerah Pasar 

Jombang” 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana  Anggaran biaya sebagai alat bantu pengendalian 

biaya perusahaan pada peusahaan daerah pasar Jombang? 

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian anggaran 

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian 

Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara 

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut.(Undang-undang No.17 tahun 2003) 

       Menurut Ellen dalam bukunya Penganggaran Perusahaan (2010:2) yang 

mendefenisikan anggaran adalah sebagai berikut „„Anggaran adalah suatu rencana 

tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya sebagai pedoman 

untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi‟‟ 

Ketidak kesepakatan tersebut antara lain disebabkan masalah politis, adanya 

nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda diantara pengambil keputusan, serta adanya 

perdebatan tentang bangaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua 

pihak yang terkait maka alokasi anggaran sekarang didasarkan kepada target kinerja. 
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1) Karakteristik Anggaran 

Menurut Muliyadi (2009:430) karakteristik anggaran adalah sebagai berikut: 

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan uang dan satuan selain uang. 

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa 

para manajemen setuju untuk menerima tanggungjawab untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi 

dari penyusun anggaran. 

e. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu. 

f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, 

selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

Menurut Jae K. Shim dan Joel G. Siegel (2008:7) karakteristik anggaran efektif 

adalah sebagai berikut: 

a) Kemampuan Prediksi 

b) Saluran komunikasi, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas 

c) Informasi yang akurat dan tepat waktu 

d) Kesesuaian, bersifat menyeluruh, dan kejelasan informasi 

e) Dukungan dalam organisasi dari semua pihak yang terlibat 

 

2) Syarat - Syarat Anggaran 

Menurut Supriyono (2007:246) dalam penyusunan anggaran perlu 

memperhatikan beberapa syarat yaitu sebagai berikut: 

a) Adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang memberikan tugas 

fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggungjawab yang 

tegas. 

b) Adanya sistem akuntansi yang memadai, meliputi: 

 penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi  anggaran 

 pencatatan akuntansi memberikan informasi realisasi 

 laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban 

c) Adanya penilaian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi, 

sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. 

d) Adanya dukungan para pelaksana, anggaran dipakai sebagai alat yang baik bagi 

manajemen jika ada dukungan aktif para pelaksana. 

 

3) Prinsip-Prinsip Penganggaran 

Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip anggaran menurut Nordiawan, 

(2007) adalah:  

a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran . 

b. Disiplin Anggaran 
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c. Keadilan Anggaran 

d. Efisiensi dan efektivitas Anggaran 

e. Disusun dengan pendekatan kinerj 

 

4) Manfaat Anggaran 

Adapun fungsi anggaran sektor publik dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:63-

66) yaitu: 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool) 

b. Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool) 

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool) 

d. Anggaran sebagai alat politik (political tool) 

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordonation and 

communication tool) 

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja ( performance measurement tool) 

g. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool) 

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere). 

Munandar (2008:10) mengemukakan bahwa budget mempunyai tiga kegunaan 

pokok, yaitu: 

 Sebagai pedoman kerja 

 Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

 Sebagai alat pengawasan kerja 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Diskriptif 

kuantitatif. Pendekatan Diskriptif kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan 

pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial.  

 

Instrument Penelitian 

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat catatan dokumen-

dokumen yang ada dalam perusahaan, yang meliputi data laporan rencana biaya dan 

laporan realisasi biaya pada Perusahaan Daerah Pasar Jombang di tahun 2014-2016. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam pnelitian ini adalah: 

1. Anggaran 

Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran, pada penelitian ini berawal dari 

anggaran pada pembangunan jasa yang telah terjadi diperusahaan, peneliti 

mengamati anggaran yang telah terjadi dan telah dibuat oleh perusahaan guna 

mengetahui biaya apa saja yang telah dikeluarkan untuk jasa Perusahaan Daerah 

Pasar Jombang tersebut dan membandingkan anggaran tersebut dengan realisasinya. 
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2. Pengendalian Biaya 

Sujarweni (2015:3) Pengendalian biaya adalah rangkaian kegiatan untuk memonitor 

dan mengevaluasi kesesuaian realisasi dan anggaran biaya yang terjadi di 

perusahaan. Ketika anggaran dan realisasi biaya telah kita teliti maka disini kita 

akan mengetahui bagaimana pengendalian biaya pada jasa tersebut, dan apabila ada 

pembengkakan biaya pada jasa Perusahaan Daerah Pasar Jombang yang tidak sesuai 

anggaran maka peneliti akan mencari penyebab dari hal tersebut, karna 

pembengkakan biaya yang terjadi dapat mengurangi laba dan merugikan perusahaan 

 

4. HASIL PENELITIAN 

DESKRIPSI DATA 

Penelitian yang dilakukan pada PD Pasar Jombang rencana anggaran biaya 

(RAB) dan pengendalian biaya  merupakan salah satu hal yang penting untuk 

menentukan laba suatu proyek yang sedang dikerjakan, pengendalian biaya  juga 

perlu ditekankan ketika pelaksanaan pembangunan itu sedang berlangsung agar 

antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Realisasi biaya (LPJ) jumlahnya sesuai 

rencana. 

Deskripsi data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai anggaran, pengendalian dan realisasi 

biaya. Berikut ini data Rencana anggaran biaya dan realisasi biaya (LPJ)  di tahun 

2014, 2015 dan 2016 

 

REALISASI DAN ESTIMASI PENDAPATAN 

PERUSAHAAN DAERAH PASAR JOMBANG 

TAHUN 2014-2016 

No  Jenis pendapatan 2014 2015 2016 

1 Pengelolahan pasar 3.145.771.800 3.340.335.250 3.340.311.901 

2 Penerimahan dan 

adminitrasi 

112.462.720 125.456.000 141.854.000 

3 Pendapatan lainnya 797.831.666 1.041.928.001 269.000.000 

4 Parkir 915.597.300 1.001.407.000 1.085.748.800 

5 Toilet 305.000.000 311.060.000 320.910.000 

6 Reklame 23.450.000 26.700.000 42.500.000 

7 Kebersihan 80.678.400 80.033.000 84.996.000 

8 Listrik 564.949.942 747.963.820 - 

9 Pendapatan stand - - 307.000.000 

10 Non operasional 197.148.876 212.048.608 491.524.000 

 Total pendapatan 6.143.891.734 6.886.904.679 6.150.844.701 

Sumber Data: PD. Pasar Jombang 

 

 

 

 



 
Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  
“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
  

 

6 
 

ESTIMASI BEBAN BELANJA 

PERUSAHAAN DAERAH PASAR JOMBANG 

TAHUN 2014-2016 

No  Uraian  2014 2015 2016 

A Biaya operasional 5.486.138.400 6.185.514.176 5.456.008.833 

1 Beban pegawai 1.458.458.100 1.903.568.300 2.740.901.167 

2 Beban jasa 1.605.267.586 1.674.804.596 173.621.500 

3 Beban adminitrasi umum 664.883.182 882.850.500 645.409.636 

4 Beban operasional 706.896.000 1.631.665.529 569.000.000 

5 Beban penyusutan 966.633.532 92.625.254 227.076.532 

B Biaya non operasional  34.192.000 52.034.000 40.000.000 

 Pajak beban  - 103.977.084 - 

 Total biaya 5.520.330.400 6.341.525.263 5.495.008.833 

 Belanja modal - 2.082.128.000 1.034.045.100 

Sumber Data: PD. Pasar Jombang 

ANGGARAN PENDAPATAN  

TAHUN 2014 

No  Uraian  Anggaran 

estimasi 

Realisasi 

anggaran 

Selisi 

1 Pengelolahan pasar 3735994200 3146772800 589221400 

2 Penerimahan dan adminitrasi 112462500 112462750 101219750 

3 Kerja sama pihak 3 88250000 797831666 -709581666 

4 Parkir 1121249900 915597300 205652600 

5 Toilet 25700000 305000000 -279300000 

6 Reklame  25700000 23450000 2250000 

7 Kerbersihan  88174100 80678400 7495700 

8 Listrik  360950000 564946942 -203996942 

9 Operasional lainnya 123200000 197148876 -73948876 

 Total pendapatan 5681680700 6042668734 -360988034 

 

ANGGARAN PENDAPATAN  

TAHUN 2015 

No  Uraian  Anggaran 

estimasi 

Realisasi 

anggaran 

Selisih 

1 Pengelolahan pasar 3351334548 3340335250 10999298 

2 Penerimahan dan adminitrasi 114554500 125456000 -10901500 

3 Kerja sama pihak 3 994000000 1041928001 -47928001 

4 Parkir 1078721700 1001407000 77314700 

5 Toilet 305060000 311060000 -6000000 

6 Reklame  25700000 26700000 -1000000 

7 Kerbersihan  81276200 80033000 1243200 

8 Listrik  564600000 747936820 -183336820 

9 Operasional lainnya 142000000 212048608 -70048608 

 Total pendapatan 6657246948 6886904679 -229657731 
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ANGGARAN PENDAPATAN  

TAHUN 2016 

No  Uraian  Anggaran 

estimasi 

Realisasi 

anggaran 

Selisi 

1 Pengelolahan pasar 3407131901 3317196800 90115101 

2 Penerimahan dan adminitrasi 141854000 92003000 49851000 

3 Pendapatan lain lain 269000000 477000000 -208000000 

4 Parkir 1085748800 544051500 541697300 

5 Toilet 320910000 86933000 233977000 

6 Reklame  42500000 11171000 31329000 

7 Kerbersihan  84996000 57069500 27926500 

8 Listrik  - - - 

9 Pendeapatan stand 307000000 310000000 -11524000 

10 Non operasional 491524000 480000000 11524000 

 Total pendapatan 6150844701 5375424800 775419901 
 

ANGGARAN BELANJA 

TAHUN 2014 

No  Uraian  Anggaran 

estimasi 

Realisasi 

anggaran 

Selisih 

A Biaya operasional 2863542925 2863542925 - 

1 Beban pegawai  1149652900 114652900 - 

2 Beban jasa 1004181911 1004181911 - 

3 Beban adminitrasi umum  603828114 603828114 - 

4 Beban operasional 105880000 105880000 - 

5 Beban penyusutan  - - - 

B Biaya non operasional 74068000 74068000 - 

 Total belanja 5801153850 5801153850 - 

 

ANGGARAN BELANJA 

TAHUN 2015 
 

No  Uraian  Anggaran 

estimasi 

Realisasi 

anggaran 

Selisih 

A Biaya operasional 6185514179 6185514176 - 

1 Beban pegawai  1903568300 1903568300 - 

2 Beban jasa 1674804596 1674804596 - 

3 Beban adminitrasi umum  882850500 882850500 - 

4 Beban operasional 1631665529 1631665529 - 

5 Beban penyusutan  92625254 92625254 - 

B Biaya non operasional 52034000 52034000 - 

 Pajak badan 103977084 103977084 - 

 Total belanja 12527039442 12527039439  

 Belanja modal 1758484500 2082128000 -323643500 
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ANGGARAN BELANJA 

TAHUN 2016 

 

No  Uraian  Anggaran 

estimasi 

Realisasi 

anggaran 

Selisih 

A Biaya operasional 5456008833 5456008833 - 

1 Beban pegawai  2740901163 274091163 - 

2 Beban jasa 1273621500 1273621500 - 

3 Beban adminitrasi umum  645409638 645409636 - 

4 Beban operasional 569000000 569000000 - 

5 Beban penyusutan  227076532 227076532 - 

B Biaya non operasional 40000000 40000000 - 

 Pajak badan - - - 

 Total belanja 10952017666 10952017666 - 

 Belanja modal 1034045100 1053070100 - 

 

    PEMBAHASAN 

Berdasarkan data analisis dan hasil penelitian  yang dilakukan oleh peneliti 

pada PD. Pasar Jombang maka hasil yang diperoleh adalah: 

Dalam menetapkan anggaran terlihat bahwa perusahaan menetapkan anggaran 

pendapatan pada tahun 2014 adalah Rp. 5.681.680.700. Namun ternyata perusahaan 

mengeluarkan pendapatan sebesar Rp. 6.042.668.734, dimana selisih antara realisasi 

pendapatan dengan anggaran sebesar Rp. 360.988.034. sifat nya tidak 

menguntungkan dan untuk anggaran pada tahun 2015 perusahaan menetapkan 

anggaran pendapatan adalah Rp. 6.657.236.948. Namun ternyata perusahaan 

mengeluarkan pendapatan sebesar Rp. 6.886.904.679, dimana selisih antara realisasi 

biaya dengan anggaran sebesar Rp. 229.657.731. ini sifatnya tidak menguntungkan 

perusahaan karena ada perbaikan pasar babat dan mengalami kerugian . Dan pada 

tahun 2016 anggaran pendapatan Rp. 6.150.844.701. namun ternyata perusahaan 

mengeluarkan pendapatan Rp 5.375.424.800. di mana selisi antara anggaran 

pendapatan dengan realisasi menguntungkan sebesar Rp 775.419.901. akibat pada 

unit pd pasar sudah berjalan dengan baik 

 

5. KESIMPULAN  

Dalam bab ini penulis mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan dari keadaan 

yang terjadi pada Perusahaan Daerah Pasar Jombang  

a. Anggaran yang disusun sifatnya tetap (fix), sehingga tidak dapat dipergunakan 

secara efektif, dan apabila terjadi penyimpangan dari yang telah direncanakan 

tidak bisa menyesuaikan terhadap anggaran. 

b. Laporan pengendalian yang dibuat oleh perusahaan daerah pasar Jombang hanya 

berisi anggaran, realisasi dan selisih atau penyimpangan. Perusahaan tidak 

memberi penjelasan mengenai penyebab penyimpangan yang terjadi, karena 
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perusahaan tidak melakukan analisis dan evaluasi terhadap penyimpangan yang 

ada. Dari hasil analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anggaran biaya 

yang disusun oleh Perusahaan Daerah pasar Jombang belum sepenuhnya 

berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian, karena perusahaan. dalam 

melakukan perencanaan tidak memisahkan biaya yang dapat dikendalikan dan 

biaya yang tidak dapat dikendalikan. 
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Abstrak 

Penentuan harga jual akan mempengaruhi tingkat daya beli dari konsumen yaitu 

apabila harga yang ditawarkan terlalu tinggi akan berakibat pada penurunan daya beli 

konsumen sehingga produk tersebut akan kalah bersaing di pasaran begitu pula 

sebaliknya. Meskipun produk ditawarkan dengan harga rendah bisa bersaing 

dipasaran, akan tetapi laba yang dicapai perusahaan tidak akan maksimal. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui metode penetapan harga jual krupuk ikan tenggiri CV. 

Dua Bersaudara dengan metode perusahaan dan metode full costing serta daya 

saingnya dipasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan mengumpulkan data dari CV. Dua Bersaudara, menafsirkan datanya 

dan menampilkan hasilnya  dalam angka yang dideskripsikan. Penelitian ini 

memperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan perhitungan penetapan harga jual krupuk 

ikan tenggiri pada CV Dua Bersaudara antara metode yang digunakan perusahaan 

dengan metode full costing. Perbedaan tersebut terletak pada penyertaan biaya 

overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Metode penetapan harga 

jual krupuk ikan tenggiri CV Dua Bersaudara dengan metode perusahaan dan metode 

full costing mampu menentukan harga jual yang mampu bersaing. Karena harga jual 

tersebut dibawah kisaran harga jual normal dipasaran yakni antara Rp. 25.000 sampai 

dengan Rp. 35.000 per 500 gram.  

 

Kata kunci: Harga Pokok Produksi, Metode Full Costing,  Harga Jual 
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PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini 

bisa terlihat semakin banyaknya usaha-usaha mikro kecil dibidang makanan yang 

bermunculan di berbagai wilayah indonesia tidak terkecuali dengan kota/kabupaten 

Mojokerto. Perolehan laba maksimal, peningkatan daya saing, serta kemanfaatan produk 

terhadap masyarakat merupakan tujuan utama setiap perusahaan agar perusahaan tersebut 

dapat tetap berproduksi. Selain itu, para pengusaha berlomba-lomba untuk menjadi pengusaha 

yang sukses dengan meningkatkan mutu produksinya. Peningkatan mutu tidak hanya 

diwujudkan dalam kualitas hasil produksinya saja, tetapi juga dalam penetapan harga jual 

produknya. 

Penetapan harga jual pada produk yang sudah dibuat oleh pengusaha atau produsen 

merupakan salah satu komponen penting dalam kelangsungan bisnis. Penetapan harga jual 

pada produk tidaklah mudah untuk dilakukan, hal ini dibutuhkan kemampuan dalam 

penetapan harga yang tepat, cermat dan akurat. Tujuan penetapan harga yang demikian 

dilakukan agar perusahaan yang memproduksi produk tersebut bisa bersaing dengan 

perusahaan lain. Penetapan harga yang tidak tepat akan berakibat pada kegiatan penjualan 

yang menguntungkan dalam mencapai target laba yang diharapkan oleh perusahaan. 

Harga pokok produksi sangat berpengaruh dalam perhitungan laba rugi perusahaan, 

apabila perusahaan kurang teliti atau salah dalam penetuan harga pokok produksi, 

mengakibatkan kesalahan dalam penetuan laba rugi yang diperoleh perusahaan (Batubara 

2013). Ketidaktepatan dalam penentuan harga jual akan mempengaruhi tingkat daya beli dari 

konsumen yaitu apabila harga yang ditawarkan terlalu tinggi akan berakibat pada penurunan 

daya beli konsumen sehingga produk tersebut akan kalah bersaing di pasaran. Sebaliknya, 

apabila harga yang ditawarkan terlalu rendah akan berakibat pada meningkatnya daya beli 

konsumen. Meskipun produk dengan harga yang ditawarkan terlalu rendah ini bisa bersaing 

dipasaran, akan tetapi laba yang dicapai perusahaan tidak akan maksimal. Akibat yang paling 

fatal dalam penetapan harga jual yang tidak tepat adalah hilangnya pelanggan yang 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Penetapan harga jual produk pada CV. Dua Bersaudara, masih menggunakan perhitungan 

sederhana yang belum menerapkan perhitungan berdasarkan kaidah akuntansi yaitu 

menggunakan metode full costing. Metode Penentuan harga jual pada CV. Dua Bersaudara 

dihitung berdasarkan pengalaman yang didapat dan perhitungan turun temurun. Harga pokok 

produksi diperoleh dengan hanya memasukkan biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik yang dikeluarkan serta belum dilakukan pengidentifikasian secara terperinci 

sehingga informasi penentuan harga jual tersebut kurang tepat dan akurat dalam 

mencerminkan harga pokok produksinya. 

Penelitian ini menggunakan perhitungan seluruh unsur biaya produksi baik yang tetap 

maupun variabel terhadap produk yang dibebankan dalam Metode penentuan harga pokok 

produksi disebut Metode full costing. Metode full costing berguna untuk memperkecil adanya 

kesalahan dalam menghitung harga pokok produksi sehingga dapat menentukan harga jual 

yang tepat dan akurat.  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian memunculkan dua permasalahan, yaitu: 

1. Apakah terdapat perbedaan perhitungan penetapan harga jual krupuk ikan tengiri pada 

CV. Dua Bersaudara antara metode yang digunakan perusahaan dengan metode full 

costing ? 

2. Apakah metode penetapan harga jual krupuk ikan tenggiri CV. Dua Bersaudara dengan 

metode perusahaan dan metode full costing mampu menentukan harga jual yang mampu 

bersaing ? 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui perbedaan perhitungan penetapan harga jual krupuk ikan tengiri pada 

CV. Dua Bersaudara antara metode yang digunakan perusahaan dengan metode full 

costing. 

2. Untuk mengetahui metode penetapan harga jual krupuk ikan tenggiri CV. Dua 

Bersaudara dengan metode perusahaan dan metode full costing mampu menentukan 

harga jual yang mampu bersaing. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Harga Jual 

Dalam penetapan harga dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam perhitungan bukan 

sekedar perkiraan belaka untuk mencapai tujuan sasaran perusahaan. Tujuan sasaran 

perusahaan adalah mencari laba. Kesalah perusahaan dalam menentukan harga akan 

berdampak pada kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan dan lebih bahayanya lagi 

apabila perusahaan kehilangan pelanggan yang berakibat pada kelangsungan hidup 

perusahaan. Untuk didapatkan sejumlah barang atau jasa tertentu memerlukan jumlah uang 

atau barang atau jasa yang ditunjukkan dengan rasio formal disebut dengan harga (Kent, 

2000:609).  Harga jual produk ditetapkan berdasarkan pengeluaran biaya perusahaan untuk 

sejumlah produk yang dihasilkan dalam suatu periode (kristianti, 2013). Supriyono 

(2013:211) menyatakan, harga jual merupakan pembebanan jumlah moneter penjualan atau 

penyerahan atas barang atau jasa terhadap pembeli atau pelanggan oleh suatu unit usaha. 

Sedangkan menurut Halim dan Supomo (2005) mendefinisikan harga jual sebagai 

penjumlahan antara biaya total perusahaan antara lain biaya produksi, biaya pemasaran dan 

biaya amdinistrasi umum dengan laba yang diharapkan perusahaan. 

Harga Pokok Produksi 

Sebelum ditetapkan harga jual, harus diperhitungkan terlebih dahulu harga pokok 

produksi perusahaan. Harga pokok produksi merupakan keseluruhan biaya produk dalam 

periode tertentu (Hansen dan Mowen: 2009). Sedangkan menurut Mulyadi (2012:14) harga 

pokok produksi merupakan biaya atas produk jadi yang siap dijual yang diolah dari bahan 

baku. Penjumlahan antara biaya produksi (biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik) dengan persediaan awal produk dikurangkan dengan persediaan akhir 

produk disebut dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi terdiri atas : 



 

Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya 

 “Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               

  

 

13 

 

1. Biaya Bahan Baku 

Salah satu unsur utama dalam proses produksi adalah bahan baku. Mulyadi (2010:275) 

mendefinisikan bahan baku sebagai keseluruhan bagian produk jadi yang terbentuk oleh 

bahan. Bahan baku merupakan keseluruhan bagian produk jadi yang terbentuk oleh bahan 

dan dapat membebankan atau memperhitungkan harga pokok produk secara langsung 

(Muchlis, 2013:69). Bahan baku perusahaan tidak hanya dikeluarkan hanya untuk harga 

perolehan bahan baku saja, tetapi ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh bahan baku tersebut seperti biaya pembelian, biaya penyimpanan, biaya 

angkut dan biaya-biaya lainnya. Biaya bahan baku digolongkan dalam dua kelompok 

antara lain biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung  

Selain bahan baku, unsur utama lain yang digunakan dalam proses produksi untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk jadi adalah biaya tenaga kerja langsung. Menurut 

Muchlis (2013:83), biaya tenaga kerja adalah memakai dan memanfaatkan sumber daya 

manusia (human resourch) dengan membayarkan sejumlah harga atas pemanfaatan 

tersebut. biaya tenaga kerja digolongkan menjadi dua, yakni: biaya tenaga  kerja langsung 

(direct labor), dan biaya tenaga kerja tidak langsung (indirect labor) (Mursyidi, 2010:213). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Biaya tenaga kerja 

langsung merupakan pemanfaatan sumber daya manusia secara langsung yang digunakan 

dalam proses produksi untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap 

digunakan dengan memberikan upah kepada tenaga kerja sebagai balas jasa atas 

pemanfaatan pemakaian sumber daya manusia tersebut. 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Selain bahan baku dan tenaga kerja langsung ada biaya satu lagi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan selama proses produksi yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik 

menurut Mulyadi (2012:194) adalah biaya produksi yang digolongkan berdasarkan 

klasifikasi (Biaya bahan penolong, Biaya reparasi dan pemeliharaan, Biaya tenaga kerja 

tidak langsung, Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, Biaya 

yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, Biaya overhead lain yang secara langsung 

memerlukan pengeluaran uang) atau selain biaya produksi yang tergolong dalam bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik merupakan dalam sebuah 

proses produksi biaya-biaya yang terjadi secara tidak langsung dan umumnya lebih dari 

satu departemen yang mengkonsumsinya (Majid, 2013:20). Karena biaya overhead pabrik 

merupakan biaya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, maka biaya ini 

termasuk biaya yang kompleks antara lain : 

a. Biaya bahan penolong, adalah biaya yang secara langsung tidak dapat ditelusuri dalam 

produk contoh : amplas, paku, vanili, garam  

b. Biaya repairing and maintenance,  

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang tidak terkait 

langsung denganproduk contoh : gaji satpam, gaji kasir. 
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d. Biaya yang timbul akibat dari penilaian atas aktiva tetap, Contoh : biaya depresiasi 

gedung, mesin 

e. Biaya yang timbul dari berlalunya waktu, Contoh : asuransi kendaraan, asuransi mesin 

f. Biaya overhead lain. 

Mulyadi (2005) mengklasifikasikan perhitungan harga pokok produksi dengan 2 

pendekatan, antara lain  full costing dan variable costing. 

1. Full Costing,  

Mulyadi (2012:17) mendefinisikan full costing merupakan dalam perhitungan harga pokok 

produksi semua unsur biaya dimasukkan (biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik). Perhitungan harga pokok produksi dengan Full Costing : 

  
2. Variabel Costing 

Mulyadi (2012:18) mendefinisikan variabel costing dalam perhitungan harga pokok 

produksi yang diperhitungkan hanya biaya produksi yang berperilaku variabel (biaya 

bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel) 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Arikunto (2010:10), menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang dimulai dengan mengumpulkan data, menafsirkan data serta menampilkan 

hasilnya  dalam penggunaannya dituntut untuk banyak menggunakan angka.  Sedangkan 

menurut Yusuf (2014:62) penelitian deskriptif kuantitatif merupakan diberikannya jawaban 

terhadap sesuatu masalah atas usaha sadar dan sistematis dan atau didapatkannya secara 

mendalam dan luas informasi terhadap suatu fenomena.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

mengumpulkan data dari CV. Dua Bersaudara yang berada di  Desa Windurejo Kecamatan 

Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Data yang terkumpul ditafsirkan dan ditampilkan dalam 

angka yang dideskripsikan. Data yang digunakan dalam penlitian ini adalah data primer 

sekaligus data sekunder. Data primer merupakan data berupa wawancara langsung dengan 

pemilik CV. Dua Bersaudara beserta dokumen berupa catatan-catatan atau laporan historis 

sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. 

 

 

 

Biaya bahan baku xxx 

Biaya tenaga kerja langsung xxx 

Biaya overhead pabrik variabel xxx 

Biaya overhead pabrik tetap xxx+ 

Harga pokok produksi xxx 

Biaya bahan baku xxx 

Biaya tenaga kerja langsung xxx 

Biaya overhead pabrik variabel xxx+ 

Harga pokok produksi xxx 
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PEMBAHASAN 

Proses perhitungan harga pokok produksi ikan tenggiri yang dilakukan oleh CV Dua 

Bersaudara  masih menggunakan metode sederhana dan tidak dihitung secara terperinci. 

Pembebanan dalam perhitungan tersebut dilakukan dengan hanya memasukkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk membuat kerupuk seperti biaya bahan baku yaitu ikan tenggiri, 

tepung, biaya bumbu-bumbu, biaya tenaga kerja dan biaya lpg 3 kg serta listrik.  Sedangkan 

untuk biaya overhead pabrik perusahaan hanya memperhitungkan biaya lpg dan listrik yang 

digunakan saja sementara biaya overhead pabrik lain perusahaan belum memperhitungkannya 

seperti  biaya perawatan peralatan dan biaya penyusutan peralatan. 

Perhitungan harga pokok produksi ikan tenggiri CV. Dua Bersaudara dengan metode 

yang digunakan perusahaan sebagaimana tabel.1. dan Perhitungan Harga jual pada CV. Dua 

Bersaudara sebagai berikut : 

Biaya produksi per hari : Rp.   949.943 

Laba yang diharapkan  

(15 % x Rp. 949.943) : Rp.   142.491,5 + 

Total : Rp. 1.092.434,5 

Jadi harga jual kerupuk ikan tenggiri per kemasan 500 gram sebesar Rp. 1.092.434,5 : 54 

bungkus = Rp. 20.230,27 dibulatkan menjadi Rp. 20.500,-. 

 

Tabel 1. Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode Perusahaan 

No. Keterangan 
Kebutuhan 

per hari 
Biaya satuan Total biaya 

1 Ikan Tenggiri 2 kg Rp.          38.000,-      Rp            76.000,- 

2 
Daging fillet ikan 

tenggiri (frozen) 
4 kg Rp.          20.000,-      Rp.           80.000,- 

3 Tepung Tapioka/kanji 10 kg Rp.          11.500,-      Rp.          115.000,- 

4 Bawang Putih ½ kg Rp.          24.000,-      Rp.            12.000,- 

5 Garam  50 gram Rp. 2.000,-/250 g      Rp                  400,- 

6 Minyak goreng curah 30 kg Rp. 10.500,-      Rp.          315.000,- 

7 Soda kue 100 gram 
40 gram @ Rp.       

                  3.000,- 
     Rp.              7.500,- 

8 Telur  2 ½ kg Rp.         23.500,-       Rp.           58.750,- 

9 LPG 2 tabung Rp.         17.500,-       Rp.           35.000,- 

10 Listrik  30 menit  Rp.        586/kwh       Rp.                293,- 

11 Plastik Sablon  Rp.          40.000,-       Rp.           40.000,- 

12 Tenaga Kerja 3 orang Rp.          70.000,-       Rp.         210.000,- 

Total biaya       Rp.         949.943,- 

Jumlah produksi (bungkus)                          54 

HPP per bungkus (500 gram)       Rp.        17.591,54 

Sumber: data diolah oleh Peneliti 

 



Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya 

 “Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018

16 

Perhitungan harga pokok produksi krupuk ikan tenggiri (metode full costing) : 

Harga jual kerupuk ikan tenggiri CV. Dua Bersaudara diperoleh dari penjumlahan antara 

harga pokok produksi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh CV Dua Bersaudara 

Kebijakan perusahaan  terkait laba yang diharapkan sebesar 15 % dari total biaya. 

Berikut perhitungan harga jual : 

Biaya produksi : Rp.  990.375,88,- 

Laba yang diharapkan 

(15 % x Rp.  990.375,88,-) : Rp.  148.556,38,- + 

Jumlah : Rp.1.138.932,26 

Jumlah produksi per hari sebanyak 54 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram kerupuk ikan 

tenggiri. 

Harga jual per unit  : Rp. 1.138.932,26:  54 bungkus = Rp. 21.091,34 

Dibulatkan menjadi   Rp. 21.100,- 

Berikut perhitungan harga pokok produksi kerupuk ikan tenggiri dengan metode full 

costing : 

Tabel 2. Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode Full Costing 

Keterangan Total biaya (Rp) 

Biaya bahan baku         664.650,00 

Biaya tenaga kerja langsung         210.000,00 

Biaya overhead pabrik variabel : 

1. Biaya tenaga kerja tidak langsung

a. Biaya makan 3 orang x Rp. 10.000,-
30.000,00 

b. Snack 3 orang x Rp. 2.000,-
6.000,00 

2. Biaya listrik
293,00 

3. Plastik sablon
40.000,00 

4. LPG
35.000,00 

        111.293,00 

Biaya overhead pabrik tetap : 

1. Penyusutan alat penggorengan perhari selama 5 tahun

(1/1.825 x Rp 390.000) 213,70 

2. Penyusutan kompor perhari selama 5 tahun (1/1.825 x

Rp 330.000) 180,82 

3. Penyusutan panci perhari selama 5 tahun (1/1.825 x Rp

320.000) 175,34 
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4.  Penyusutan mesin meat grinder perhari selama 5 

tahun(1/1.825 x 1.250.000) 

                

684,93  
  

5.  Penyusutan mesin mixer kerupuk perhari selama 2 

tahun(1/730 x 1.550.000) 

             

2.123,29  
  

6.   Penyusutan meja perhari selama 5 tahun (1/1.825 x Rp 

1.250.000) 

                

684,93  
  

7.   Penyusutan pisau perhari selama 2 tahun(1/730 x Rp 

130.000) 

                

178,08  
  

8.  Penyusutan hand sealer perhari selama 5 tahun (1/1.825 x 

Rp 350.000) 

                

191,78  
            4.432,88  

Jumlah total (per hari )         990.375,88  

Jumlah Produksi (bungkus)  54 bungkus  

HPP per bungkus (500 gram)           18.340,29  

Sumber: data diolah oleh Peneliti 

 

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Keterangan 

Harga Pokok Produksi 

Selisih Perusahaan 

(Rp) 

Full Costing 

(Rp) 

Biaya bahan baku 664.650,-  664.650,-         0 

Biaya tenaga kerja langsung 210.000,-  210.000,-         0 

Biaya overhead pabrik variabel   75.293,-  111.293,- Rp.36.000,- 

Biaya overhead pabrik tetap        0     4.432,88 Rp.  4.432,88 

TOTAL HPP 949.943,- 990.375,88 Rp.40.432,88 

HARGA JUAL (setelah dilakukan cost plus 

pricing 15 % dan Pembulatan) 

  20.500,-    21.100,- Rp      600 

Sumber: data diolah oleh Peneliti 

 

Dari tabel 3 didapatkan hasil yang menunjukkan adanya perbedaan antara harga jual yang 

diperhitungkan oleh perusahaan yaitu Rp. 20.500 dengan metode full costing yaitu Rp 21.100 

sehingga terdapar selisih harga jual sebesar Rp. 600. Hal ini disebabkan karena terdapat 

perbedaan nilai harga pokok produksi yang dihitung oleh perusahaan dengan perhitungan 

menggunakan metode full costing. Perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan 

perusahaan tidak menyertakan biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik 

tetap.  

Metode penentuan harga jual oleh perusahaan dengan metode sederhana tetapi tetap 

mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari harga jual produk 

berdasarkan perhitungan perusahaan sebesar Rp. 20.500,- masih berada diatas harga produksi 

yang dihitung dengan metode full costing sebesar Rp. 18.340,29. Keuntungan riil tersebut 

sebesar Rp. 2.159,71 perbungkus atau Rp. 116.624,34 setiap hari.  Dengan adanya 

perhitungan menggunakan metode full costing, perusahaan bisa mendapatkan tambahan 
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keuntungan sebesar Rp. 600 x 54 bungkus @500 gr = Rp. 32.400,- perhari setiap kali 

melakukan proses produksi. 

Harga jual yang ditetapkan CV. Dua Bersaudara berada dibawah kisaran harga jual 

normal dipasaran yakni antara Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 35.000 per 500 gram. Harga 

yang ditetapkan oleh perusahaan krupuk ikan tenggiri CV Dua Bersaudara merupakan harga 

yang diberikan kepada distributor. 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada perusahaan Kerupuk Ikan Tenggiri CV. Dua 

Bersaudara diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan perhitungan penetapan harga jual krupuk ikan tenggiri pada CV Dua 

Bersaudara antara metode yang digunakan perusahaan dengan metode full costing.  

2. Metode penetapan harga jual krupuk ikan tenggiri CV Dua Bersaudara antara metode yang 

digunakan perusahaan dengan metode full costing sama-sama memunculkan harga jual 

yang mampu bersaing.  

 

Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan penetapan harga jual yang digunakan perusahaan dan penetapan 

menggunakan metode full costing tersebut terletak pada penyertaan biaya overhead pabrik 

variabel dan biaya overhead pabrik tetap. 

2. Selisih antara harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan dengan penetapan menggunakan 

metode full costing sebesar Rp. 600 x 54 bungkus @500 gr = Rp. 32.400,- perhari setiap 

kali melakukan proses produksi. Harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan dengan 

perhitungannya sendiri maupun dengan menggunakan metode full costing sama sama 

memiliki daya saing Karena harga jual tersebut masih dibawah kisaran harga jual normal 

dipasaran yakni antara Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 35.000 per 500 gram. Harga yang 

ditetapkan oleh perusahaan krupuk ikan tenggiri CV Dua Bersaudara merupakan harga 

yang diberikan kepada distributor. 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan kepada perusahaan agar 

mampu memperolehan laba maksimal, antara lain:  

1. Perusahaan hendaknya menetapkan harga jual menggunakan metode full costing, karena 

perhitungannya menyertakan biaya variabel sehingga dapat menghindarkan dari kerugian 

serta mampu meraih laba maksimal. 

2. Selain itu perusahaan sudah sepatutnya melaksanakan pengembangan usaha terkait produk 

yang dihasilkan serta memikirkan ulang terkait kebijakan pemasaran agar dapat 

mempersingkat rantai pasok dan menambah keuntungan lebih besar lagi dan mampu 

membuka lapangan pekerjaan baru. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam 

kedisiplinan, tanggungjawab, dan kerja keras terhadap penerapan prinsip sistem keuangan 

syariah. Teknik sampling yang digunakan adalah proportional random sampling dengan 

jumlah responden 45 dengan perhitungan perbandingan jumlah kantor dengan jumlah 

sumber daya insani (SDI) bank syariah di Surabaya. Analisis menggunakan regresi linier 

ganda dengan tujuan untuk menguji tiga prediktor yaitu kedisiplinan, tanggungjawab, dan 

kerja keras. Hasil penelitian secara parsial maupun secara simultan menunjukkan bahwa 

kedisiplinan, tanggungjawab, dan kerja keras berpengaruh signifikan. Namun nilai kerja 

keras berpengaruh negatif artinya tidak sejalan dengan penerapan prinsip sistem keuangan 

syariah. 

Kata Kunci : anti korupsi, sistem keuangan syariah, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja 

keras 

 

1. PENDAHULUAN 

Fenomena korupsi sekarang ini sudah menjadi tontonan yang biasa di media massa 

seakan perilaku korupsi ini tidak ada akhirnya. Kenyataan yang sungguh memalukan ketika 

sebuah negara dengan berbagai macam suku dan sedang mulai berkembang dalam kondisi 

perekonomian yang masih bergejolak. Banyaknya kasus korupsi menunjukkan adanya 

perilaku yang masih belum dapat menjalankan perannya sebagai manusia sebagai khilafah di 

dunia ini. Perlu adanya pemahaman mengenai peran seseorang dan kontrol sosial untuk 

menghindari perilaku korup. 

Lembaga sebesar apapun yang dibangun dengan sistem operasional sangat ketat tetap 

saja terdapat celah untuk berbuat curang (Bologna dan Lindquist, 1995) menjelaskan bahwa 

perilaku curang disebabkan karena adanya tekanan, peluang, serta tindakan untuk 

mailto:afkar@unipasby.ac.id
mailto:afrizal@unipasby.ac.id
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membenarkan perilakunya. Kejujuran, kepedulian, dan kemandirian menjadi hal utama dalam 

menghindari perilaku korup yang diterapkan dalam penerapan prinsip sistem keuangan 

syariah (Afkar, Miradji, dan Hariawan, 2018). Pengelolaan usaha yang tidak tepat seperti 

penyaluran kredit yang mengutamakan kepentingan pribadi akan berdampak negatif ketika 

terjadi kredit macet (Afkar, 20015a; 2017) sehingga diperlukan perhatian dengan sistem 

pembiayaan yang baik (Afkar 2015c). 

Perilaku yang menyalahi aturan dapat disengaja dan merugikan instansi atau lembaga 

(Afkar, 2016b) dimana lemahnya keteguhan hati untuk mempertahankan profesionalisme 

profesinya dan rendahnya kesadaran diri merupakan moral hazard yang dilakukan oleh 

seseorang dimana dilakukan dalam keadaan sadar dengan berbagai motivasi Ludigdo (2006), 

hal ini disebabkan karena perilaku merupakan akar dari permasalahan kecurangan 

(Ramamoorti, 2008). 

Prinsip sistem sistem keuangan yan diterapkan dalam lembaga keuangan syariah 

merupakan salah satu usaha untuk membentuk karakter anti korupsi, dimana karakter akan 

terbentuk ketika mengetahui dampak negatif korupsi (afkar, 2016a). Sistem keuangan syariah 

melarang riba dalam bertransaksi sekaligus berbagi risiko dalam suatu kegiatan usaha dengan 

jenis usaha yang diperbolehkan secara syariah. Selain itu tidak menganggap uang sebagai 

modal yang potensial untuk menambah pundi-pundi uang dengan bunga serta larangan 

tindakan spekulasi karena sistem ini mengutamakan kesucian sebuah akad sehingga tidak 

boleh berbuat dzalim (Nurhayati dna Wasilah, 2015). 

Penelitian (Afkar, 2016a) membuktikan bahwa pengendalian detektif dan pengendalian 

represif mampu mencegah terjadinya kecurangan akuntansi, namun pengendalian preventif 

tidak mampu  mencegahnya. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan preventif yang lebih 

intensi daripada mecari-cari kesalahan dan memberikan hukuman ketika korupsi sudah 

terjadi.  Daya tahan lembaga keuangan syariah dapat terjaga ketika manajemen menerapkan 

pengelolaan yang baik (Afkar 2015b),  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penerapan prinsip sistem keuangan 

syariah dari nilai-nilai anti korupsi dalam kedisiplinan, tanggungjawab, dan kerja keras. 

Kedisiplinan seseorang mencerminkan kebaikan yang akan memberikan kepercayaan orang 

lain. Tanggungjawab merupakan perilaku seseorang berani menerima kebenaran dan 

kesalahan yang mungkin terjadi tanpa meninggalkannya. Sedangkan kerja keras merupakan 

tindakan yang menunnjukkan tekad, kemauan, serta daya tahan dalam menghadapi situasi 

apapun.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Teori Gone 

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang dilatarbelakangi berbagai macam hal seperti 

kebutuhan, gaya hidup, serakah, dan sebagainya. Perilaku korup ini dijelaskan dalam sebuah 

teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan 

atau korupsi.  Teori tersebut dikenal dengan GONE yaitu Greeds (keserakahan), 

Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan) (Bologne and 

Linquist, 1995).  
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Greed menunjukkan adanya keserakahan dimana orang yang tidak puas akan keadaan 

dirinya. Opportuniy, merupakan suatu sistem yang memberi peluang untuk melakukan 

korupsi. Needs, merupakan sikap yang tidak pernah merasa cukup akan kebutuhannya 

sehingga penuh dengan ketidakpuasan. Exposure, merupakan bentuk hukuman yang dapat 

dijatuhkan kepada pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. 

 

Teori Solidaritas Sosial 

Teori solidaritas ini menjelaskan mengenai terjadinya korupsi yang dilihat dari watak 

manusia. Watak manusia bersifat pasif dan dapat dikendalikan secara tidak langsung oleh 

lingkungan sekitar karena individu secara moral, netral dan masyarakat yang menciptakan 

kepribadiannya sendiri (Durkheim, 1964) sehingga watak manusia yang pasif akan 

mengakibatkan norma dan nilai masyarakat yang mengendalikannya (Angha, 2002). 

Pandangan teori ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar 

dalam membentuk prilaku individu dari pada lingkungannya, sehingga dalam masyarakat 

yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup. 

 

Teori means-ends scheme 

Sebenarnya teori means-ends scheme merupakan teori tentang perilaku korupsi yang 

diperkenalkan oleh Robert Merton. Teori ini (Robert Merton dalam Handoyo (2009) 

menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang disebabkan oleh tekanan 

sosial, sehingga mengakibatkan pelanggaran norma-norma yang ada. Setiap sistem sosial 

yang terbentuk memiliki tujuan sehingga manusia akan selalu berusaha untuk 

mendapatkannya melalui cara-cara (means) yang telah disepakati (Handoyo,2009). 

Penggunaan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan akan membentuk 

sistem sosial yang menimbulkan tekanan sehingga mengakibatkan orang tidak memiliki 

kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya batasan  atau diskriminasai secara etnik, 

kapital, rasial, ketrampilan dan sebagainya, selain itu juga memberikan ruang bagi 

anggotanya untuk mewujudkan tujuan yang disepakati. 

 

Nilai-Nilai Anti Korupsi 

a. Kedisiplinan 

Disiplin merupakaan suatu bentuk ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. 

Kedisiplinan seseorang bermanfaat untuk mencapai tujaun hidupnya lebih efisien 

membuat orang lain percaya dalam mengerjakan sesuatu (Sugono, 2008).  

b. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi 

kesalahan dan dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab 

merupakan tindakan menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu 

disengaja maupun tidak disengaja (Sugono, 2008).  

c. Kerja Keras 

Kerja keras didasari kemauan sehingga menimbulkan asosiasi dengan tekad, tekun, daya 

tahan, tujuan jelas, daya kerja, mempunyai pendirian, dan pengendalian diri. Kerja keras 
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dapat diwujudkan dengan melakukan sesuatu seperti menghargai proses bukan hasil 

semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dengan 

sungguh-sungguh (Sugono, 2008). 

Prinsip Sistem Keuangan Syariah 

a. Pelarangan Riba

Riba dapat disebut sebagai kelebihan atas suatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba

dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan

pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas suatu barang. Sistem

riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman atau pemilik harta, sedangkan

pengusaha tidak diperlakukan sama (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

b. Pembagian Risiko

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam transaksi investasi dima kedua belah pihak

membagi hasil dan risiko kerugian (Afkar, 2011). Risiko perlu diperhatikan sejak awal

perjanjian antara keduabelah pihak yang terlibat dalam suatu usaha (Karim, 2010). Hal

ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba. Pembagian risiko ini juga

meperlihatkan pembagian hasil yang dilakukan di belakang dimana jumlahnya

tergantung dari hasil yang diperoleh. Kondisi ini membuat kedua belah pihak akan saling

membantu untuk bersama-sama memperoleh laba sehingga lebih mencerminkan

keadilan.

c. Tidak Menganggap Uang sebagai Modal Potensial

Pandangan Sistem keuangan Syariah Islam mengenai uang dalam bisnis dapat dianggap

sebagai modal apabila digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk

memperoleh keuntungan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

d. Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang untuk melakukan transaksi yang memiliki tingkat

ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat

besar (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

e. Kesucian Kontrak

Kesucian kontrak ini diterapkan dalam akad pada setiap transaksi yang dilakukan, karena

Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban

dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan untuk mengurangi risiko

atas informasi yang asimetri dan timbulnya moral hazard.

f. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah

Sistem keuangan syariah memberikan syarat dalam kegiatan usaha yang dilakukan harus

sesuai syariat Islam. Kegiatan usaha tersebut bersifat tidak dzolim dan memiliki

keadilan. Usaha yang dijalankan dalah yang halal.

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis 1 : Nilai kedisiplinan berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip sistem 

keuangan syariah 

Hipotesis 2 : Nilai tanggungjawab berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip sistem 

keuangan syariah 
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Hipotesis 3 : Nilai kerja keras berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip sistem 

keuangan syariah 

Hipotesis 4 : Nilai kedisiplinan, tanggungjawab, dan kerjakeras berpengaruh positif terhadap 

penerapan prinsip sistem keuangan syariah 

 

3. METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang 

menekankan pada deskripsi penggunaan perhitungan secara statistik. Sedangkan jenis 

penelitian ini menggunakan deksriptif kuantitatif untuk pembahasannya. Deskriptif 

kuantitatif ini akan menjelaskan tentang permasalahan yang dibahas yaitu nilai-nilai anti 

korupsi dan Penerapan Sistem Keuangan Syariah. 

 

Populasi dan Sampel 

Jumlah Sumber Daya Insani Bank Umum Syariah sebanyak  52.155 orang dengan 

jaringan kantor bank syariah di Jawa Timur sebanyak 192 unit. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Proportional Random Sampling dengan cara melakukan perbandingan jumlah 

Sumber Daya Insani dengan jaringan kantor bank umum syariah yang ada di Jawa Timur. 

Dasar perhitungan sampel menggunakan indikator dengan cara 192/52.155 = 0.368% 

kemudian untuk jumlah proporsionalnya 0.368% x 52.155 = 192 orang. Selanjutnya 

dilakukan proporsi sesuai jumlah kabupaten dan kota di Jawa timur yaitu 38 sehingga didapat 

192/38 = 5 kemudian dikalikan dengan indikator dalam variabel yaitu sebesar 5 x 9 = 45. 

Sehingga diperoleh responden sebesar 45 orang. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Bebas 

Nilai Kedisiplinan (X1) Nilai Disiplin merupakaan suatu bentuk ketaatan atau kepatuhan 

terhadap peraturan, dengan indikator kemampuan mengatur waktu (X1.1), fokus (X1.2), patuh 

terhadap peraturan (X1.3). Nilai Tanggungjawab (X2) Tanggung jawab merupakan keadaan 

wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi kesalahan dan dapat dituntut, dipersalahkan 

dan diperkarakan dengan indikator menjalankan tugas (X2.1), menyelesaikan tugas (X2.2), 

menenrima konsekuensi (X2.3). Nilai Kerja Keras (X3) Kerja keras didasari kemauan 

sehingga menimbulkan asosiasi dengan tekad, tekun, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, 

mempunyai pendirian, dan pengendalian diri  dengan indikator kemauan (X3.1), tekad kuat 

(X3.2), ketekunan (X3.3) 

 

Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Keuangan Syariah yaitu 

sistem yang digunakan dengan mengacu para prinsip Islami dan juga dasar hukum Islam 

sebagai pedomannya dengan indikator Pelarangan Riba (Y.1), Pembagian Risiko (Y.2), Uang 

tidak dijadikan komoditas(Y.3), Tidak ada kegiatan spekulatif(Y.4), Kesucian kontrak(Y.5), 

Aktivitas berbasis syariah(Y.6).  
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Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

Teknik analisis Data 

Uji Instrumen Penelitian 

Validitas digunakan untuk mengukur korelasi kevalidan instrument penelitian. 

Reliabilitas dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian yang digunakan sudah benar 

dan dapat dipahami oleh responden.  

Uji Persyaratan Analisis 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data yang akan 

digunakan sebagai unit analisis. 

Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data dalam 

penelitian yang terdapat dalam variabel yang digunakan.  

Uji Heterokedasitas 

Uji heterokedasitas digunakan untuk melihat kesamaan varian antar kelompok, jika varian 

antar kelompok tidak sama maka analisis tidak boleh dilakukan (Budiarti dkk, 2005). 

Uji Multikolinier 

Uji multikolinier digunakan untuk menentukan koefisien korelasi diantara variabel bebas 

yang saling bebas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah terjadinya suatu data dipengaruhi data sebelumnya. Konsekuensi 

dari terjadinya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varian sampel tidak dapat 

menggambarkan varian populasinya, oleh karena itu model regresi harus terbebas dari 

terjadinya autokorelasi. 
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Analisis Data 

Teknik Analisis data menggunakan statistik Regresi Linier Ganda dengan tiga prediktor. 

Persamaan regresi tersebut adalah Y = a + bX1+ bX2+ bX3 + e 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (X1,2,3) 

terhadap variabel terikat (Y). Uji hipotesis ini dilakukan secara parsial dan secara simultan. 

Uji secara parsial dapat dilakukan dengan menghitung nilai t dibandingkan dengan t tabel. 

Sedangkan uji secara simultan dapat dilakukan dengan menghitung nilai F dibandingkan 

dengan F tabel. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%. 

4. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Validitas dan Reliabilitas 

Idikator r hitung r tabel Validitas Alpha Reliabilitas 

X1 
semua indikator > 

0,294 
0.294 valid 0,769 Reliabel 

X2 
semua indikator > 

0,294 
0.294 valid 0,799 Reliabel 

X3 
semua indikator > 

0,294 
0.294 valid 0,930 Reliabel 

Y 
semua indikator > 

0,294 
0.294 valid 0,884 Reliabel 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua indikator (rhitung)yang dihitung > tabel 

korelasi (rtabel) sehingga secara keseluruhan indikator dari variabel X1, X2, dan X3 yang 

digunakan valid. Selanjutnya nilai alpha X1 0,769 > 0,6 ; X2 0,799 > 0,6; X3 0,930 > 0,6; dan 

Y 0,884 > 0,6 sehingga instrumen yang digunakan reliabel. 

Tabel 2. Hasil Uji Persayaratan Analisis 

Uji X1*Y X1*Y X1*Y Variabel Normalitas Autokorelasi 

Linieritas 0,155 0,065 0,070 X1 0,585 

Nilai Durbin 

Watson 

1,844 

Heterokedasitas 0,421 0,097 0,518 X2 0,268 

Nilai VIF X3 0,478 

Multokolinier  5,270 7,968 3,931 Y 0,360 

Berdasarkan tabel 2 hasil uji persyaratan analisis yang dimulai dari normalitas 

menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel X1 0,585 > 0,05; X2 0,268 > 0,05; X3 0,478 

> 0,05; dan Y 0,360 > 0,05 sehingga dapat dikatakan data yang digunakan berdistribusi

normal. Selanjutnya hasil uji linieritas variabel X1 terhadap Y pada taraf signifikanisi 0,155 >

0,05 , X2 terhadap Y pada taraf signifikanisi 0,065 > 0,05, X3 terhadap Y pada taraf

signifikanisi 0,070 > 0,05  sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat linier.

Hasil uji heterokedasitas  X1 terhadap Y pada taraf signifikanisi 0,421 > 0,05 , X2 terhadap Y

pada taraf signifikanisi 0,097 > 0,05, X3 terhadap Y pada taraf signifikanisi 0,518 > 0,05

sehingga dalam perhitungan ini data yang dikumpulkan memiliki kesamaan varian atau

homogen. Hasil uji multikolinier menunjukkan X1 5,270 > 1; X2 7,968 > 1; dan X3 3,931 > 1

sehingga dalam perhitungan ini tiap variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinier.
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Hasil uji Autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1.844 sehingga dapat 

dikatakan tidak terjadi autokorelasi antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

sehingga dapat menggabarkan varian dalam populasi.  

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Keseluruhan 

Variabel ttabel thitung signifikansi Ftabel Fhitung signifikansi 

X1 2,201 14,339 0,000 2,840 940,468 0,000 

X2 2,201 9,243 0,000       

X3 2,201 -2,698 0,000       

e     0,670         

Konstanta -0,570           

R 0,993           

R Square 0,986           

 

Berdasarkan tabel 3 Persamaan regresi diperoleh Y = 14,339 X1 + 9,243 X2 – 2,698 X3 

+ 0,670. Nilai positif ditunjukkan oleh koefisin regresi dari X1 = 14,339 dan X2 = 9,243 

artinya terdapat hubungan searah dalam penerapan prinsip sistem keuangan syariah, 

sedangkan nilai negatif koefisien regresi dari X3 = -2,698 menunjukkan  adanya hubungan 

tidak searah dalam penerapan prinsip sistem keuangan syariah. Penelitian ini terdapat eror 

sebesar 0,670. 

 

Pembahasan 

Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam kedisiplinan, tanggungjawab, dan kerja 

keras berpengaruh terhadap penerapan prinsip sistem keuangan syariah di Bank Syariah 

Surabaya. Tabel 3 memperlihatkan perhitungan nilai thitung > ttabel dengan taraf signifikansi < 

0,05 menunjukkan bahwa nilai kedisiplinan (X1), nilai tanggungjawab (X2), dan nilai kerja 

keras (X2), berpengaruh terhadap penerapan prinsip sistem keuangan syariah, artinya bahwa 

untuk dapat menerapkan prinsip sistem keuangan syariah diperlukan adanya kedisiplinan, 

tanggungjawab, dan kerja keras. Namun hasil pengujian didapatkan nilai (-) pada nilai kerja 

keras, ini berarti bahwa dengan kerja keras mampu menerapkan prinsip sistem keuangan 

syariah namun tidak searah atau mungkin karena terlalu kerja keras sehingga menjadi tidak 

luwes atau sangat taat terhadap peraturan sehingga tidak memungkinkan adanya suatu 

kebijakan apabila terjadi kondisi yang mungkin perlu adaptasi. 

Secara simultan bahwa nilai kedisiplinan (X1), nilai tanggungjawab (X2), dan nilai kerja 

keras (X2), berpengaruh terhadap penerapan prinsip sistem keuangan syariah yang 

ditunjukkan tabel 3 yaitu nilai Fhitung > Ftabel dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,005. Dengan 

demikian nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan oleh sumber daya insani di perankan syariah 

mampu mewujudkan prinsip keuangan syariah yaitu adaya larangan riba, pembagian risiko 

dalam sistem bagi hasil, uang tidak dijadikan komoditas utama dalam mendapatkan 

keuntungan,  tidak ada kegiatan spekulatif dalam transaksi, menjaga kesucian kontrak dengan 

akad, dan aktivitas berbasis syariah. 
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Simpulan 

1. Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam kedisiplinan berpengaruh terhadap 

penerapan prinsip sistem keuangan syariah karena dengan kemmapuan mengatur waktu 

dalam bekerja, fokus terhadap pekerjaan dan melayani, serta patuh terhadpa peraturan 

akan membentuk karakter anti korupsi sehingga prinsip syariah dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam tanggungjawab berpengaruh terhadap 

penerapan prinsip sistem keuangan syariah karena dengan menjalankan tugas, 

menyelesaikan tugas yang diberikan, serta menerima konsekuensi atas kesalahan akan 

mebentuk karakter anti korupsi dengan penuh tanggungjawab. 

3. Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam kerja keras berpengaruh terhadap penerapan 

prinsip sistem keuangan syariah karena dengan adnaya kemauan, tekad yang kuat, dan 

ketekunan akan membentuk karakter anti korupsi melalui kerja keras meskipun menjadi 

lebih ketat dalam kemungkinan adanya kebijakan. 

4. Secara keseluruhan nilai-nilai anti korupsi berpengaruh terhadap penerapan prinsip sistem 

keuangan syariah sehigga akan membentuk karakter anti korupsi dengan menerapkan 

kedisiplinan, tanggungjawab, dan kerja keras. 
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Abstrak 

Penelitian ini mencoba mengangkat sisi gelap dari era industrti 4.0 yang salah 

satunya ditandai adanya internet yang berpengaruh pada aktivitas pemasaran 

digital. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mengidentifikasi dan 

mengembangkan kerangka kerja yang menangkap motif utilitarian dan hedonis 

dibalik pembelian barang mewah palsu via online. Penelitian ini terdiri dari 20 

responden sebagai penjual produk palsu dan 35 responden sebagai pembeli produk 

mewah palsu. Pembeli sepenuhnya menyadari keputusan mereka untuk membeli 

produk palsu dan bajakan. Penelitian ini berfokus pada pasar gelap karena 

permintaan pelanggan merupakan salah satu penggerak utama bisnis produk palsu 

yang sudah ada. Kerangka kerja ini mencakup 16 motif membeli produk palsu 

secara online (yaitu 8 motif hedonis dan 8 utilitarian).  

 

Kata Kunci: Industri 4.0, digital marketing, motif utilitarian, motif hedonis   
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1. PENDAHULUAN 

Pengetatan pembelian barang palsu melalui situs online seperti e-bay, 

Alibaba, dan Amazon, maka konsumen sekarang cenderung mulai beralih ke jejaring 

situs lainseperti facebook, instagram, line (Thaichon & Quah, 2016; Lissitsa & Kol, 

2016), karena kerangka peraturannya masih rendah. Menurut data Google & 

Temasek (2017), pembelian produk via e-commerce di Indonesia mencapai US$ 

10,9 miliar atau sekitar IDR 146,7 triliun. Berdasarkan hasil survei Masyarakat 

Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengenai produk palsu terhadap ekonomi 

nasional selama Tahun 2017 sudah menembus angka Rp 65,1 triliun dan pemerintah 

kehilangan pendapatan dari pajak tidak langsung sekitar Rp 424 miliar pertahunnya. 

Secara ekonomi global peredaran barang haram ini akan terus berkembang dari 

tahun ke tahun. Perpindahan perilaku beli (shifting behavior) barang palsu dari situs-

situs besar ke jejaring media sosial karena kanal semakin interaktif, sehingga 

memudahkan bagi konsumen milenial melakukan pembelian (Park et al., 2015; 

Wang et al., 2015; Pantano & Priporas, 2016; Yoo et al., 2010; Purwanto & 

Kuswandi, 2017). Raja e-commerce di Indonesia, seperti bli-bli.com, Lazada, 

Tokopedia, Bukalapak disinyalir menjadi kanal baru yang sangat mudah bagi 

konsumen dalam membeli produk palsu. Oleh karena itu fenomena ini menjadi 

masalah serius bagi perekonomian. Penjualan produk palsu merupakan praktek pasar 

gelap yang menggambarkan perilaku yang tidak dikehendaki dari pelaku pemasaran 

yang meliputi perilaku tidak etis, menyimpang, disfungsional, tidak sah, dan 

bermasalah dalam domain kematian dan kehancuran (Daunt & Harris, 2012; Brown 

et al.,2012).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motif utilitarian dan hedonis 

konsumen dalam membeli barang palsu melalui platform online pada nondeceptive 

market. Untuk mengembangkan penanggulangan yang tepat, perlu untuk memahami 

fenomena pemalsuan secara keseluruhan. Secara khusus, alasan mengapa orang 

membeli barang palsu melalui platform online masih belum sepenuhnya dieksplorasi 

dalam literatur. Banyak studi meneliti permintaan akan barang palsu, mengkaji 

berbagai kemungkinan penyebab keterlibatan konsumen (Bian et al., 2015; Bian & 

Moutinho, 2011; Nwankwo et al., 2014; Stöttinger dan Penz, 2015; Tang et al., 

2014). Tetapi, studi-studi tersebut gagal untuk sepenuhnya menangkap perbedaan 

antar saluran distribusi (misalnya, Internet versus pasar fisik). Pasar barang palsu 

mencakup dua sub-pasar besar, yaitu pasar menipu (decetive market) dan 

(nondecetive market) pasar non-menipu (Haie-Fayle & Hübner, 2007). Di pasar 

menipu, konsumen membeli produk palsu dan bajakan tanpa mengetahui bahwa 

mereka bukan barang asli. Sebaliknya, konsumen di pasar non-menipu aktif mencari 

barang murah dan sepenuhnya menyadari keputusan mereka untuk membeli produk 

palsu dan bajakan. Penelitian ini berfokus pada pembeli non-menipu karena 
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permintaan mereka merupakan salah satu penggerak utama bisnis palsu yang ada. 

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas permintaan barang palsu dari sisi 

demand (Lihat; Bian & Moutinho, 2009; Nwankwo et al., 2014; Stöttinger & Penz 

2015; Tang et al., 2014). Motif yang paling besar adalah perbedaan harga yang 

paling dicari dalam membeli produk palsu (Harvey & Walls, 2003; Poddar et al., 

2012). Kategori kedua mengacu pada variabel demografis dan psikografis 

konsumen, seperti status sosial (Bian et al., 2015; Wee et al., 1995), pengalaman 

membeli barang palsu (Bian & Moutinho, 2011; Stöttinger & Penz, 2015) dan sikap 

terhadap pemalsuan (Chen et al., 2015; Penz & Stottinger, 2005). Kategori ketiga 

meliputi konteks sosial dan budaya di mana pembelian barang palsu dipengaruhi 

oleh norma-norma budaya (Lai & Zaichkowsky, 1999), negara asal (Phau &Teah, 

2009; Tang et al., 2014) dan etnosentrisme konsumen (Chakraborty et al., 1996). 

Keempat terdiri dari mood dan konteks situasional, yang timbul saat wisatawan 

mempertimbangkan membeli produk palsu sebagai pengalaman otentik (Gentry et 

al., 2001). Kategori kelima adalah factor etika dan sikap terhadap perlindungan 

hukum kekayaan intelektual (Chiu & Leng, 2016; Phau et al., 2009). Dari berbagai 

motif tersebut, relatif belum ada penelitian yang benar-benar menggabungkan motif 

utilitarian dan hedonis dalam membeli barang palsu ke dalam studi yang sama. 

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan 

mengembangkan kerangka kerja yang dapat menangkap motif utilitarian maupun 

hedonis.  

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif induktif. Pemakaian 

pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi motif yang mendasari 

pembelian (Finsterwalder et al., 2012; Hernandez & Handan, 2014). Akan sulit 

untuk meneliti masalah ini melalui metode kuantitatif karena perbedaan tingkat 

makna yang diperlukan untuk memahami topik ini tidak akan ditemukan (King, 

2004). Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan wawancara kualitatif dapat 

menghasilkan penjelasan yang kaya, mendalam, terpercaya, dan mengungkapkan 

pengetahuan (Mayall, 2000; Thaichon & Quach, 2016). Format wawancara semi-

terstruktur membantu menentukan pengalaman yang pernah dilakukan. Wawancara 

mendalam, terstruktur longgar dan melibatkan penggunaan pertanyaan terbuka 

(open-ended), dengan pertanyaan menyelidik digunakan oleh pewawancara untuk 

mengklarifikasi dan memperoleh rincian lebih lanjut mengenai tanggapan peserta 

terhadap pertanyaan awal. Semua wawancara direkam dan ditranskrip. Analisis 

template dipakai untuk mendeteksi tema kunci yang muncul dalam wawancara 

(Quach et al., 2016). Ini melibatkan pengembangan kode, yang menggarisbawahi 

tema yang luas, dan kemudian tema lebih halus, spesifik yang signifikan untuk 
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penelitian. Peneliti membiarkan responden berbicara dengan bebas dan 

mengekspresikan pendapat mereka tentang membeli, menggunakan dan menjual 

produk palsu. 

Dengan demikian, tema yang dibahas dalam wawancara mencakup eksplorasi 

sikap pembeli terhadap membeli dan menjual produk palsu, pengamatan dan inside 

information penjual, serta penggunaan situs jejaring sosial (yaitu, Facebook) sebagai 

platform pembelian secara online. Besaran sampel yang digunakan adalah 55 

responden melalui wawancara mendalam. Penelitian ini memperoleh 20 wawancara 

mendalam dengan penjual barang palsu dan 35 wawancara mendalam dengan 

pembeli yang telah membeli produk mewah palsu di Indonesia via online. Para 

pembeli sepenuhnya menyadari keputusan mereka untuk membeli produk palsu dan 

bajakan. Kategori produk yang dipilih adalah fesyen branded, salah satu kategori 

paling populer dari produk palsu. Pengumpulan data dilakukan di tempat-tempat 

yang dipilih responden, seperti rumah dan kantor, atau secara online. Wawancara 

berlangsung dari 25 menit sampai 60 menit. Dari data yang terkumpul berusia 20-30 

tahun. Kami memilih penjual yang beroperasi lebih dari satu tahun karena mereka 

dapat berbagi lebih banyak wawasan tentang pengalaman dan hal-hal bisnis. Penjual 

menggunakan platform online. Sebagian dari responden juga memiliki atau bekerja 

di toko fisik. Sedangkan dari sisi pelanggan pernah mengalami membeli produk 

palsu melalui platform online 6 bulan sebelumnya. Usia pelanggan 20-30 tahun ada 

yang masih mahasiswa, pekerja dan wiraswasta.  

3. HASIL PENELITIAN  

Pada bagian ini, kita akan membahas 16 motif membeli barang palsu secara 

online 8 sebagai motif hedonis dan 8 sebagai motif utilitarian yang diperoleh dari 

data wawancara. Adapun motif yang sudah diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

3.1. MOTIF HEDONIS 

Motif hedonis adalah berhubungan dengan manfaat experential dan 

pengorbanan seperti hiburan, eksplorasi, dan ekspresi diri (Ailawadi et al., 2001; 

Chandon et al., 2000), lebih berasal dari kesenangan dan kenikmatan . 

a. Mengejar Mode/Fashion 

Sebanyak 20 pembeli menyatakan bahwa aspek dari fesyen dari barang atau 

faktor mode atau trendi merupakan motif dalam membeli barang palsu.  "Saya suka 

membeli pakaian baru. Saya suka produk tiruan, karena modelnya tampak seperti 

asli dan uptodate. artinya tidak persis tetapi gaya dan desainnya sama. Selain itu, 

saya bisa membeli banyak dari mereka sehingga saya bisa selalu mengikuti tren. Jika 

saya harus menabung untuk membeli yang asli, pada saat uang saya siap barang asli 

itu sudah menjadi kuno. Saya hanya menggunakan barang ini dalam waktu singkat 

saat tas ini masih trendi." (Wanita berusia 25 tahun, sekretaris). 

Para penjual juga menyatakan bahwa fesyen merupakan salah satu faktor yang 

signifikan dalam pembelian barang palsu. Mereka menyebutkan bahwa selama 
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produk diminta dan trendi, mereka akan menarik bagi pelanggan."Pelanggan selalu 

mencari barang modis. Karena itu, kami mencoba untuk mengikuti tren dan 

mempertahankan tingkat stok kami sehingga akan lebih nyaman bagi pelanggan 

kami. Juga baik untuk menyasar orang-orang yang tidak mampu membeli barang asli 

karena tidak tersedia." (Penjual 27). 

b. Rasa berpetualang 

Sepuluh pelanggan mengungkapkan perasaan positif dan motivasi mencari 

risiko atau tantangan yang berkaitan dengan penggunaan barang palsu. Mereka 

merasa risiko sebagai faktor pendorong dalam menggunakan produk palsu. 

"Membeli barang palsu kadang menjadi tantangan bagi diri sendiri. Ini seperti 

bermain dengan pikiran orang, dan sesansi karena teman-teman saya merasa kagum 

karena bisa mendapatkannya dengan mudah." (Mahasiswa, 24 Tahun). Sedangkan 

dari sisi penjual menyatakan, "Saya ingin mengambil risiko terutama jika saya pikir 

saya bisa menjual barang palsu. Seperti dalam kasus ini, saya bisa menjual apa saja 

yang saya inginkan dengan harga yang jauh lebih murah. Meski mungkin agak 

berisiko karena beberapa orang mungkin bisa meliat barang palsu”. (Penjual 25 Th). 

c. Pengalaman membeli/pengetahuan  

Seluruh responden telah memiliki pengalaman membeli dan/atau menggunakan 

produk palsu dan membuat mereka merasa lebih percaya diri dan lebih menyetujui 

"membeli dan/atau menggunakan produk palsu".  

"Saya memiliki banyak tiruan tas dan dompet bermerek. Saya dapat dengan mudah 

mengatakan mana yang baik atau buruk. Ada nilai dan rentang harga yang berbeda, 

seperti tiruan KW.  I, II dan III. Hal ini bergantung pada keinginan kita dan berapa 

banyak yang kita bersedia bayar." (Wanita 25, sosialita)."Saya mendapat hadiah tas 

branded tiruan dari pacar saya, dan ternyata baik-baik saja. Bahkan setelah itu saya 

benar-benar membeli lebih banyak barang palsu". (Laki-laki usia 24, pegawai 

BUMN). 

d. Mendapatkan Citra/image 

Lima belas pembeli menyatakan bahwa mereka menggunakan merek palsu 

untuk membangun citra kelas sosial yang lebih tinggi atau agar sesuai dengan 

kelompok orang tertentu. Hal ini lazim terutama di kalangan mereka yang tidak 

mampu membeli barang asli tapi masih ingin membangun citra yang diinginkan. 

“Saya, tidak mau terlihat miskin, ketinggalan jaman, berpendidikan rendah, sehingga 

saya harus membeli barang branded tapi palsu untuk menutupi keburukan saya” 

(Wanita, 27 Tahun, Sekretaris).  

“Kebanggaan buat saya jika terlihat trendi dan masuk dalam kelas sozialite”. 

(Wanita 24 Tahun, wiraswasta). "Saya memakai tas Hermes palsu sehingga saya 

setidaknya bisa terlihat seolah punya uang." (Mahasiswi 22, Tahun).  
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e. Penerimaan sosial  

Sekitar delapan belas peserta menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan 

menggunakan produk palsu. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka dulu 

khawatir dalam membeli/menggunakan produk palsu. Tetapi, sekarang kekawatiran 

itu tidak terjadi karena sekarang dapat diterima di kalangan kelompok sosialnya. 

"Dulu Saya merasa tidak nyaman membeli barang palsu, ternayata sekarang banyak 

orang membeli barang palsu, dan tidak ada masalah.” (Mahasiswi, 21 tahun). "Saya 

melihat banyak ibu-ibu menenteng tas LV atau Gucci palsu di jalan atau bahkan di 

department store. Sangat biasa orang menggunakan merek palsu." (Laki-laki berusia 

25, wiraswasta). Lima penjual juga menyatakan bahwa pembeli merek palsu 

semakin populer di pasar lokal mereka.  

"Jumlah pelanggan meningkat dalam dua tahun terakhir. Sebagian, saya kira karena 

tingkat penerimaan sosial terhadap penggunaan dan pembelian barang palsu 

meningkat." (Penjual 29). 

f. Pengaruh teman sebaya  

Sesuai perkiraan, lebih dari setengah pelanggan menyatakan bahwa rekan-

rekan mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelian barang palsu 

oleh mereka.  "Semua teman saya menggunakan merek palsu. Ini benar-benar lazim 

dan saya juga seperti mereka. Kami kadang-kadang membeli merek palsu bersama-

sama." (Mahsiswi, 19 Tahun). "Saya biasanya membeli dompet atau sampul ponsel 

palsu untuk ulang tahun teman saya. Kami sudah melakukan hal ini sejak lama." 

(Mahasiswa, 22 Tahun). 

g. Persepsi terhadap ketidaksetaraan  

Menariknya, lima pelanggan menyatakan ketidaksetujuan atas penggunaan 

barang mewah, menghubungkan hal ini dengan kesenjangan sosial. Hal ini pada 

gilirannya menyebabkan niat untuk menggunakan barang palsu sebagai cara untuk 

menentang kesenjangan antara si kaya dan miskin. Pemberontakan pelanggan 

melibatkan emosi dan mungkin kepuasan setelah pembelian saat pelanggan berharap 

merasakan rasa pencapaian:  

"Sungguh sangat sia-sia menghabiskan jutaan rupiah untuk tas-tas kulit kecil. 

Beberapa orang terlalu kaya dan mereka seharusnya menggunakan uang mereka 

dengan cara yang lebih masuk akal. Saya akan menggunakan tas yang sama seperti 

orang-orang konyol itu, tapi saya cerdas cukup untuk tidak membayar banyak uang. 

Pemalsuan adalah caranya dan saya akan menertawakan mereka." (Mahasiswi, 21 

th.)  

"Ini fakta bahwa sebagian besar produk dibuat di China, Vietnam, Thailand, 

Indonesia di negara saya sendiri. Mereka mempekerjakan tenaga kerja murah dan 

kemudian menjual produk mereka dengan harga mahal. Lalu, mengapa kita harus 

membayar lebih tinggi?" (Laki-laki berusia 25, pegawai). 
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h. Moralitas

Lebih dari 70 persen peserta menyatakan bahwa mereka tidak akan merasa 

malu sama sekali membeli atau menggunakan produk palsu.  

"Saya tidak begitu peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Saya senang hal ini. 

Saya mungkin akan membeli produk tiruan, tapi ini tidak merugikan siapa pun. Ini 

adalah urusan pribadi saya." (Mahasiswi, 27 th).Sembilan pelanggan mengakui 

bahwa berbelanja barang palsu dapat dianggap tidak etis dan bahkan mungkin ilegal 

di banyak negara. Tetapi, ini tidak akan menghentikan mereka untuk membeli di 

masa depan.  

"Banyak orang menganggap menggunakan produk palsu tidak etis. Saya setuju 

dengan mereka sampai batas tertentu tapi jujur, saya tidak benar-benar peduli. Saya 

tidak berpikir saya akan membeli yang asli sampai saya sepenuhnya mampu 

membelinya. Mungkin saya harus menunggu sampai saya mendapat pekerjaan penuh 

waktu yang baik." (Mahasiswi, 28 th). 

3.2. MOTIF UTILITARIAN 

Motif utilitarian adalah bersifat instrumental, fungsional, dan kognitif 

sebagai cara untuk mencapai tujuan (Chandon et al., 2000).  

a. Penerimaan kualitas

Beberapa responden (tujuh) menyatakan bahwa kualitas produk palsu dapat 

diterima dan memberikan nilai yang baik.  

"Saya senang dengan kualitas produknya. Ini mungkin lebih rendah dari yang asli, 

tapi cukup baik bagi saya. Saya senang dengan pembelian saya." (Laki-laki berusia 

25, pegawai). Menariknya, dua responden benar-benar menganggap produk palsu 

menjadi lebih disukai. Tetapi, salah satu dari mereka menduga bahwa ini tidak akan 

ditemukan oleh orang lain, menunjukkan bahwa mereka mungkin hanya mencoba 

untuk membenarkan pembelian mereka:  

"Saya suka bahan yang lebih ringan, seperti kulit imitasi. Yang asli terbuat dari kulit 

asli, dan karenanya, terlalu berat bagi saya. Tidak ada yang bisa melihat 

perbedaannya berdasarkan penampilannya." (Perempuan, 24, pegawai).  

b. Persepsi risiko membeli barang mewah palsu

Lebih dari 21 responden menyatakan bahwa "ketenangan hati" selama 

pembelian online merupakan faktor penting bagi mereka untuk berbelanja barang 

palsu melalui online.  

"Membeli via online sangat bebas dari pantau polisi dan juga mudah 

membandingkan produk dan harga diantara store yang berbeda.” (Wanita, 23 

Pegawai). 

“Membeli Tas branded LV atau Guci via media social lebih aman.” (Mahasiswi, 

18Th). 
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"Saya merasa lebih nyaman membeli secara online, karena tidak ada yang tahu, 

sedangkan kalau saya pergi ke butik pasti akan banyak yang melihat, dan itu 

membuat saya merasa lebih percaya diri dan nyaman." (Mahasiswi, 21 Tahun).  

Penjual juga sepakat bahwa Internet memungkinkan pelanggan untuk tetap 

anonim dan aman dari peradilan. Menurut pengamatan mereka, pelanggan juga 

merasa lebih nyaman saat browsing produk secara online.  

"Saya mengoperasikan toko fisik maupun online. Banyak pelanggan yang merupakan 

pengunjung rutin dari laman kami menyatakan bahwa mereka merasa lebih aman 

dengan pembelian secara online karena mereka dapat tetap tersembunyi dari teman-

teman mereka dan juga regulator." (Penjual 30). 

c. Persepsi risiko (terkait dengan penggunaan)

Sepuluh pelanggan menyatakan bahwa mereka tidak akan membeli produk 

palsu jika mereka merasa ada kemungkinan besar untuk dikenali orang lain.  

"Saya tidak akan membeli tas tiruan jika saya pikir tas tersebut terlihat terlalu palsu. 

Tas tiruan itu harus aman untuk reputasi saya." (Wanita, 20 th. Pegawai). 

"Perlu sangat berhati-hati dengan apa yang kita beli. Kadang bahan atau warna bisa 

terlalu berbeda dari yang asli. Saya tidak keberatan jika teman-teman saya tahu tapi 

orang lain mungkin memperhatikan dan ada risiko yang tinggi akan kehilangan 

muka." (Laki-laki berusia 27 tahun, pekerja kantor). 

d. Harga Terjangakau

Sesuai perkiraan, semua responden menyatakan bahwa motif utama mereka 

membeli barang palsu adalah harga. Mereka bersedia mengorbankan kualitas demi 

mendapatkan diskon uang:  

"Barang itu mungkin berkualitas lebih rendah, tapi harganya juga jauh lebih murah, 

sehingga sepadan. Saya selalu memeriksa produk dengan hati-hati untuk 

memastikan bahwa ini adalah replika tipe Premium (KW. 1)." (Wanita 22, pekerja 

kantor). 

"Inilah cara bagi saya sebagai mahasiswi yang masih minta pada orang tua untuk 

tampil modis." (Mahasiswi, 22 th). 

Penjual juga yakin bahwa harga merupakan salah satu pembeda utama antara 

produk asli dan palsu. "Banyak pelanggan datang ke saya karena kami menjual jauh 

lebih murah daripada toko-toko lain. Ini termasuk toko barang asli dan palsu 

lainnya." (Penjual, 22). 

e. Aksesibilitas

Tiga puluh lima responden menyebutkan bahwa pembelian secara online itu 

mudah, cepat dan aman. Karena kita telah membahas aspek "Rasa aman (untuk 

membeli)" di bagian sebelumnya, bagian ini hanya akan berfokus pada kemudahan 

atau tingkat "Aksesibilitas" pembelian produk palsu.  

"Internet sangat mempermudah untuk melakukan pembelian. Saya tidak harus 

mengunjungi toko nyata terutama saat cuaca panas dan toko sangat jauh. Saya bisa 
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membandingkan dan melihat seluruh ragam produk kapan saja saya mau." (Wanita 

22, wiraswasta).  

Sekitar sepuluh penjual sepakat bahwa aspek aksesibilitas yang mudah dari 

internet dan toko online akan berkontribusi bagi keberhasilan mereka.  

"Banyak pembelian benar-benar terjadi pada waktu malam. Ini bisa jadi karena 

banyak pelanggan yang bekerja atau mengurus keluarga mereka pada siang hari, dan 

karenanya, mereka lebih suka untuk berbelanja di malam hari. Toko online akan 

sangat menarik bagi para pelanggan berkat kenyamanan waktu dan lokasi." (Penjual 

28). 

f. Tingkat keadilan dan hukuman

Sebagian besar peserta (yaitu 55) mengakui bahwa mereka menyadari tindakan 

tak adil mereka. Tetapi, mereka merasa bahwa ini dapat dibenarkan karena tingkat 

keadilan dan hukuman dalam komunitas lokal mereka rendah dan polisi tidak 

menganggap serius isu-isu barang palsu. 

"Saya tahu membeli produk palsu itu tidak benar, tapi tidak ada yang serius tentang 

itu. Bahkan polisi tidak menghentikan beroperasinya toko. Jadi, saya tidak melihat 

mengapa saya tidak boleh membeli produk ini." (Mahasiswi, 22 th).  

Lebih dari sepuluh penjual yakin bahwa tingkat keadilan dan hukuman 

berperan penting pada toko offline. Tetapi, pelanggan cenderung lebih tak peduli 

aspek hukum yang terkait dengan belanja produk palsu secara online.  

"Saya dulu punya toko di pusat perbelanjaan. Saya bisa katakan bahwa banyak orang 

takut membeli produk itu atau bahkan berdiri di dekat toko saya. Tapi saat saya 

mulai menjual dari Line dan Facebook, pelanggan tampaknya kurang peduli dengan 

hukum." (Penjual 24).  

g. Situs jejaring sosial

 Mengenai tempat pembelian, banyak pelanggan menganggap belanja online 

lebih baik, terutama melalui situs jejaring sosial seperti Facebook:  

"Penjualan melalui Facebook selalu lebih dapat diandalkan karena kita mengenal 

penjual secara pribadi. Saya bisa berbagi dengan teman-teman atau kadang saya 

dapat membeli secara anonim. Ini memberikan fleksibilitas yang besar." (Wanita 22, 

wiraswasta). 

Selain itu, lebih mudah untuk merasionalisasi pembelian produk palsu di situs 

jejaring sosial. Pelanggan percaya bahwa keputusan mereka untuk membeli 

didukung oleh citra penjual yang digambarkan melalui jumlah 'like' dan komentar di 

situs. Meski tidak semua orang menyetujui membeli barang palsu, pengaruh rekan 

sebaya di situs jejaring sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku 

pembelian dan membuatnya lebih ditoleransi di kalangan konsumen:  

"Saya melihat banyak 'like' dan komentar yang baik di toko ini jadi saya berasumsi 

bahwa ini adalah tempat yang baik untuk membeli. Lebih banyak 'like' berarti lebih 

dapat dipercaya." (Mahasiswi, 21 th.). Pemilik toko menyatakan bahwa operasi 
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melalui platform online benar-benar dapat meningkatkan lalu lintas toko mereka. 

Mereka juga menggambarkan bahwa platform online meningkatkan visibilitas dan 

kesadaran akan toko mereka.  

"Angka penjualan meningkat sejak kami mengoperasikan toko kami di Facebook 

dan Line. Ada lebih banyak pelanggan. Saya kira ini adalah kekuatan media sosial." 

(Penjual 30). 

h. Persepsi terhadap produk aktual 

Enam belas pembeli menganggap tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

produk palsu dan asli. Dengan demikian, peserta menyatakan bahwa mereka tidak 

memiliki masalah dalam membeli barang palsu.  

"Sungguh saya tidak melihat perbedaan tas palsu atau asli. Mereka hampir sama, 

ditambah tidak ada yang tahu atau peduli apakah Anda menggunakan yang asli atau 

palsu. Dibutuhkan seorang ahli yang sebenarnya untuk mengetahuinya pula." 

(Mahasiswi, 23 th).  

Selain itu, penjual juga berusaha untuk meniru produk asli sebanyak mungkin. 

Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, industri pemalsuan kian maju dan 

produk mereka menjadi semakin canggih.  

"Kami berusaha untuk meningkatkan tingkat kesamaan antara produk asli dan 

produk kami sehingga produk kami akan terlihat seperti asli . Hal ini terbukti efektif 

karena banyak pelanggan mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak bisa 

merasakan perbedaan antara produk kami dan merek asli. Ini memberi mereka satu 

lagi alasan untuk membeli dari kami." (Penjual, 29). 

 

4. PEMBAHASAN  

Berdasarkan temuan, kami mengembangkan kerangka kerja yang disebut 

"Kerangka kerja motif jahat pembelian barang palsu" (Gambar 1). Kerangka kerja 

motif jahat pembelian barang palsu menjelaskan motivasi membeli barang palsu 

melalui platform online termasuk motif utilitarian maupun hedonis. Temuan 

diperoleh dari pembeli maupun penjual. Kerangka kerja ini terdiri dari 16 motif 

untuk membeli produk palsu secara online (yaitu 8 motif hedonis dan 8 utilitarian).  
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Proses  pembelian 

Gambar 1. Motif Hedonis dan Utilitarian 

5. KESIMPULAN

Masalah pemalsuan menjadi semakin serius saat produk palsu kian lebih 

mudah diakses dan dapat diterima di situs jejaring sosial. Dengan memberikan 

keuntungan interpersonal maupun operasional bagi peritel kecil, platform online 

memungkinkan akses mudah dan cepat untuk pelanggan barang palsu. Pengaruh 

teman sebaya meningkatkan penerimaan sosial terhadap penggunaan barang palsu dan 

efek ini dapat meningkat melalui kalangan teman-teman dan koneksi di situs jejaring 

sosial, terutama pelanggan muda Gen Y. Tidak mudah untuk mengelola toko di 

Facebook ini karena keterbatasan pengetahuan IT dan teknologi. Jutaan orang menjual 

barang secara online dengan menggunakan akun anonim, sehingga sangat sulit untuk 

meregulasi kegiatan mereka (Vu, 2014). Temuan ini menunjukkan bahwa lebih 

banyak upaya perlu dikerahkan dalam mendidik pelanggan mengenai isu kekayaan 

intelektual untuk mengurangi keinginan untuk mencari produk palsu.  

Media mainstream, LSM dan pemerintah bisa berbagi wawasan mengenai 

kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh industri barang palsu kepada publik. 

Selain itu, produsen bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang mendeteksi 

produk dan toko palsu, yang bisa membangkitkan emosi yang terkait dengan rasa 

takut ketahuan dan kehilangan muka. Ini bisa berguna karena konsumen 

mempersepsikan risiko malu yang lebih besar jika orang lain mampu 

mengidentifikasi bahwa produk mewah mereka adalah palsu (Chen et al., 2015). 

Selanjutnya, dunia usaha, instansi pemerintah dan organisasi lainnya harus berusaha 

untuk mempromosikan seperangkat sikap sosial baru sehubungan dengan menolak 

produk palsu. Diharapkan dapat mengurangi permintaan dan akhirnya pasokan 

produk palsu dan akan meningkatkan rasa moralitas di masyarakat lokal.  

Kesetaraan Teman sebaya 
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Instansi pemerintah dan lembaga pihak ketiga harus turun tangan mencegah 

peritel menjual barang palsu online serta tingkat aksesibilitas produk palsu. Pada 

saat yang sama, perlindungan hukum, kebijakan regulasi dan denda mengenai isu-isu 

barang palsu harus dikomunikasikan dengan jelas kepada konsumen. Hukuman berat 

dan keras dapat diterapkan terhadap penjual maupun pembeli produk palsu.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengisi gap di literature yang ada dengan cara mengetahui 

pengaruh kepuasan kerja yang dimediasi oleh faktor Green Human Resource 

Management (Green HRM) terhadap komitmen organisasi pada PT. Bank Sulselbar. 

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian kualitatif dengan menggunakan 

wawancara semi-structured untuk dapat mengeksplor isu Penelitian secara mendalam. 

Purposive sampling digunakan untuk pengumpulan data dari 50 orang, di mana 

populasi Penelitian adalah sejumlah 115 orang. Temuan Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepuasan Kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi karena dimediasi oleh faktor Green HRM. Adapun 2 (dua) tema sentral yang 

muncul pada analisis data kualitatif adalah: Lingkungan fisik organisasi dan praktik 

GHRM.  

Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Green HRM, Qualitative method 

1 PENDAHULUAN 

Perkembangan dan kemajuan industri saat ini memacu pembangunan di segala 

bidang. Perusahaan pada level apapun harus mampu menghadapi persaingan yang 

semakin kompetitif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan organisasi dituntut 

mempunyai keunggulan produk, jasa, biaya dan sumber daya manusia untuk bertahan 

serta mencapai kesuksesan. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting untuk 
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mewujudkan hal tersebut. Hasibuan (2000) mengemukakan bahwa manusia selalu 

berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi yaitu sebagai perencana, pelaku dan 

penentu terwujudnya tujuan organisasi, sehingga menjadikan manusia sebagai aset yang 

harus ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya. 

Banyak perusahaan berkeyakinan bahwa kompensasi merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi kepuasan karyawan. Sehingga ketika perusahaan merasa sudah 

memberikan gaji yang cukup, ia merasa bahwa karyawannya sudah puas. Sebenarnya 

kepuasan kerja karyawan tidak mutlak dipengaruhi oleh kompensasi finansial semata. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, di antaranya adalah 

kesesuaian pekerjaan, kebijaksanaan organisasi termasuk kesempatan untuk 

berkembang, lingkungan kerja dan perilaku atasan. Kepuasan kerja tampak dalam sikap 

positif karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan 

kerjanya. Sebaliknya karyawan yang tidak terpuaskan oleh faktor-faktor yang berkaitan 

dengan pekerjaan nampak memiliki sikap negatif yang mencerminkan kurangnya 

komitmen mereka terhadap organisasi.  

Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan 

menciptakan kenyamanan kerja demi tercapainya kepuasan kerja, sehingga nantinya 

akan membentuk kepercayaan dalam bentuk komitmen dari karyawan tersebut terhadap 

perusahaan tempat ia bernaung. Jika perusahaan telah mendapatkan komitmen 

karyawannya, berarti perusahaan telah mendapatkan karyawan yang setia, berusaha 

keras untuk mencapai tujuan perusahaan dan percaya pada nilai-nilai perusahaan. Di 

mana kekuatan organisasi terletak pada orang-orangnya. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi komitmen organisasi karyawan adalah kepuasan kerja. Kuntjoro 

(2009:2) yang mengemukakan bahwa “komitmen organisasi karyawan dapat 

ditimbulkan oleh 3 hal yakni kesehjateraan karyawan, suasana kerja yang 

menyenangkan, dan kepuasan kerja”.  

Konsep Green Human Resource Management (GHRM) mengacu pada aktifitas-

aktifitas dan kebijakan Human Resource Management (HRM) di dalam 

mengimplementasikan praktik ramah lingkungan yang berkelanjutan. Konsep ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan komitmen karyawan pada isu-isu kelestarian lingkungan 

(Masri dan Jaaron, 2017). GHRM meliputi pengejawantahan dari nilai-nilai 

Enviromental Management (EM) di dalam menerapkan program Sumber Daya Manusia 

(SDM), sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya, kinerja 

lingkungan atau Enviromental Performance (EP) yang lebih baik pada sebuah 

organisasi sangat diperlukan untuk mengurangi polusi dan sampah yang dihasilkan oleh 

organisasi dan karyawan. Tulisan ini menyajikan penilaian empiris dan pengukuran 

dampak praktik GHRM khususnya di organisasi perbankan. 

PT. Bank Sulselbar Makassar merupakan Badan milik Pemerintah Propinsi 

Sulawesi Selatan yang posisinya sangat melekat pada industri perbankan dan properti di 

kawasan Indonesia Timur.  Dengan adanya persaingan industri perbankan di tanah air 
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yang semakin kompetitif saat ini, maka. Bank Sulselbar dituntut untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya dengan dukungan karyawan yang profesional dan 

berkomitmen teguh pada organisasi (Dangnga dan Haeruddin, 2018). 

Untuk itu, upaya-upaya meningkatkan komitmen organisasi melalui pemenuhan 

kepuasan kerja karyawan yang efektif merupakan hal penting untuk diperhatikan. 

Karyawan yang puas akan setia dan berkomitmen karena secara psikis mereka merasa 

lebih diperhatikan oleh perusahaan. Apabila karyawan diperhatikan secara tepat dengan 

menghargai mereka, mengembangkan kemampuan mereka, organisasi akan menjadi 

dinamis dan berkembang. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kepuasan Kerja 

Robbins dan Judge (2009:99), mendefinisikan “kepuasan kerja sebagai perasaan 

positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik-

karakteristiknya”. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki 

perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang yang 

tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Adapun 

menurut Kreitner dan Kinicky (2005:271), “kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau 

respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan”. Definisi ini berarti bahwa 

kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan 

salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. 

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas, maka dapat diasumsikan 

bahwa kepuasan kerja adalah cara individu merasakan pekerjaannya yang dihasilkan 

dari sikap individu tersebut terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam pekerjaan. 

Cara individu merasakan pekerjaannya juga dipengaruhi oleh karakteristik individu 

serta situasi-situasi baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaannya. 

Ada beberapa alasan mengapa organisasi harus memperhatikan kepuasan 

kerja karyawannya sesuai dengan fokus karyawan atau organisasi. pertama, 

manusia (karyawan) berhak diperlakukan secara adil dan hormat, pandangan ini 

menurut perspektif kemanusiaan. Kepuasan kerja merupakan perluasan refleksi 

perlakuan yang baik. Kedua, perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat 

menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi organisasi.  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri 

dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi 

masing-masing karyawan. Smith yang dikutip Natas (2007:19) menyatakan ada 

beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja antara lain: 
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a. Pekerjaan yang meliputi beban kerja, kesesusaian minat, keamanan kerja, tanggung

jawab, kebermaknaan pekerjaan, kebebasan bertindak, sarana penunjang pekerjaan

dan lingkungan kerja.

b. Rekan kerja yang meliputi komunikasi dan keterbukaan, kebersamaan dan dukungan

kelompok, penyelesaian masalah dan umpan balik.

c. Gaji dan kesehjateraan karyawan yang meliputi besar gaji dan tunjangan, sistem

penilaian prestasi dan penghargaan, pemenuhan kebutuhan dan fasilitas kerja.

d. Promosi dan pengembangan karir yang meliputi pendidikan dan pelatihan,

kesempatan dan pengembangan diri, pemenuhan kebutuhan eksistensi diri dan

keadilan dalam sistem promosi.

e. Kepemimpinan yang meliputi gaya dan kualitas kepemimpinan, keterbukaan sikap

pemimpin, dukungan dan perhatian, serta pemenuhan rasa aman.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak hanya 

dapat diukur dari seberapa puas karyawan terhadap pekerjaannya, rekan kerja, gaji dan 

kesejahteraan, promosi dan pengembangan karir, dan kepemimpinan, namun juga 

pada aspek keamanan dan lingkungan kerja. 

Korelasi Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi 

Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif dan 

negatif. Kekuatan hubungan mempunyai rentang dari lemah sampai kuat. Hubungan 

yang kuat menunjukkan bahwa manajer dapat memengaruhi dengan signifikan variabel 

lainnya dengan meningkatkan kepuasan kerja. Menurut para ahli, terdapat beberapa 

korelasi kepuasan kerja dengan faktor lain antara lain sebagai berikut. 

a. Motivation (Motivasi)

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

motivasi dengan kepuasan kerja (Haeruddin dan Natsir, 2016). Karena kepuasan dengan 

supervisi juga mempunyai korelasi signifikan dengan motivasi, manajer disarankan 

memepertimbangkan bagaimana perilaku mereka memengaruhi kepuasan karyawan.  

b. Job involvelment (pelibatan kerja)

Pelibatan kerja menunjukkan kenyataan di mana invidu secara pribadi dilibatkan

dengan peran kerjanya. Penelitian menunjukkan bahwa pelibatan kerja mempunyai 

hubungan moderat dengan kepuasan Kerja (Kurniawan, 2012). Untuk itu, manajer 

didorong memperkuat lingkungan kerja yang memuaskan untuk mendorong keterlibatan 

kerja karyawan. 

c. Organization citizenship behavior

Organizational citizenship behavior merupakan perilaku karyawan di luar dari apa

yang menjadi tugasnya. Sebagai contoh adalah adanya bisik-bisik sebagai pernyataan 

konstruktif tentang departemen, ekspresi tentang perhatian pribadi atas pekerjaan orang 

lain, saran untuk perbaikan, melatih orang baru, menghargai semangat, perhatian 

terhadap kekayaan organisasi dan kehadiran di atas standar yang ditentukan. 
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Organizational citizenship behavior lebih banyak ditentukan oleh kepemimpinan dan 

karakteristik lingkungan kerja daripada oleh kepribadian karyawan (Darwito, 2008; 

Haeruddin, 2017a). 

d. Organizational commitment (komitmen organisasional)

Komitmen organisasional mencerminkan tingkatan di mana individu 

mengidentifikasi dengan organisasi dan mempunyai komitmen terhadap tujuannya. 

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan dan kuat antara komitmen 

organisasi dan kepuasan. Manajer disarankan meningkatkan kepuasan kerja dengan 

maksud untuk menimbulkan tingkat komitmen yang lebih tinggi (Musa dan Hasan, 

2018).  

e. Absenteeism (kemangkiran)

Kemangkiran merupakan hal mahal dan manajer secara tetap mencari cara untuk 

menguranginya. Penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan terdapat hubungan 

negatif yang lemah antara kepuasan dan kemangkiran. Oleh karena itu, manajer akan 

menyadari setiap penurunan signifikan dalam kemangkiran akan meningkatkan 

kepuasan Kerja (Haeruddin dan Natsir, 2016). 

f. Turnover (perputaran)

Perputaran sangat penting bagi manajer karena mengganggu kontinuitas

organisasi dan sangat mahal. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 

moderat antara kepuasan kerja dan perputaran. Dengan kekuatan hubungan tertentu, 

manajer disarankan untuk mengurangi perputaran dengan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan (Stone, 2008; Haeruddin, 2017b).  

g. Perceived stress (perasaan stress)

Stress dapat berpengaruh sangat negatif terhadap perilaku organisasi dan 
kesehatan invidu. Stress secara positif berhubungan dengan kemangkiran, perputaran, 

sakit jantung koroner, dan pemeriksaan virus. Penelitian menunjukkan adanya 

hubungan negatif kuat antara kepuasan kerja. Diharapkan manajer berusaha mengurangi 

dampak negatif stres dengan memperbaiki kepuasan kerja. Diharapkan manajer 

berusaha mengurangi dampak negatif stres dengan memperbaiki kepuasan Kerja 

(Haeruddin, 2017c). 

h. Job performance (prestasi kerja)

Kontroversi terbesar dalam penelitian organisasi adalah tentang hubungan antara 

kepuasan kerja dan prestasi kerja atau kinerja. Ada yang menyatakan bahwa kepuasan 

memengaruhi kepuasan. Penelitian untuk menghapuskan kontoversi tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif rendah antara kepuasan dan kinerja 

(Rivai, 2004). 
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Green Human Resource Management (GHRM) 
Green Human Resource Management (GHRM) memainkan peran penting 

untuk berbagai karyawan mulai dari perekrutan/orientasi mereka untuk keluar. 

Saat ini kepuasan karyawan yang tinggi dibangun & dipelihara tidak hanya dengan 

kebijakan non fisik dan sosial, tetapi juga dengan praktik yang berbasis lingkungan. 

Praktik dan kebijakan going green diyakini dapat meningkatkan keterlibatan dan 

produktifitas karyawan (Dumont, Shen, dan Deng, 2017). 

Sebagai konsep yang menjadi tren global saat ini, Green Human 

Resource Management (Green HRM/GHRM) telah dikonseptualisasikan untuk 

mempengaruhi perilaku green (ramah lingkungan) oleh karyawan di tempat kerja. 

Fungsi SDM akan menjadi penggerak kelestarian lingkungan dalam organisasi 

dengan menyelaraskan praktik dan kebijakannya dengan tujuan keberlanjutan 

yang mencerminkan fokus lingkungan (Dumont, Shen, dan Deng, 2017). Ini 

termasuk di antaranya implementasi fungsi MSDM yang ramah lingkungan yang 

menghasilkan: 1) efisiensi yang lebih besar, dan 2) biaya yang lebih rendah dan 

keterlibatan dan retensi karyawan yang lebih baik 

Kebijakan dan praktik Green Human Resource Management telah menjadi faktor 

penting dalam industri global. Menurut literatur, praktisi SDM mengindikasikan bahwa 

dengan mendorong karyawan untuk menjadi lebih ramah lingkungan di tempat kerja 

adalah salah satu cara terbaik untuk organisasi mereka dalam hal efisiensi, yang akan 

bermuara pada penghematan biaya-biaya (Masri dan Jaaron, 2017; Dumont, Shen, dan 

Deng, 2017). Ini berarti bahwa organisasi mendorong karyawan mereka 

untuk melakukan tidak melakukan aktifitas yang memungkinkan terjadinya 

pemborosan yang tidak pro pada konsep ramah lingkungan, seperti membuat makanan 

dan minuman yang berlebih pada saat rapat, membuat fotokopi timbal-balik, tidak 

mematikan komputer setelah beberapa menit tidak aktif, menggunakan lampu dengan 

energi yang besar untuk lampu meja, membuka gorden/tirai ruangan ketika cuaca 

sedang cerah, serta merokok pada sembarang tempat adalah contoh praktik yang 

tidak bertanggung jawab atas lingkungan. 

Pada dasarnya, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab di lingkungan kerja 

dapat berkontribusi pada kerusakan lingkungan di sekitar organisasi (Ones dan Dilchert, 

2012). Green Human Resource Management dapat digunakan sebagai 

sebuah pendekatan untuk menciptakan perilaku dan tanggungjawab dari karyawan 

di dalam pelestarian alam dan lingkungan (Cherian dan Jacob, 2012). Topik mengenai 

hubungan antara MSDM dan Studi penelitian tentang penghijauan organisasi melalui 

hubungan antara HRM dan Enviromental Management (EM) dimulai oleh studi yang 

dilakukan oleh Wehrmeyer (1996). Seiring dengan meningkatnya perhatian 

global terhadap kerusakan pada bumi serta menjadi isu sentral yang dibawakan 

oleh Al Gore dalam dokumenter dan bukunya yang berjudul “An Inconvenient 

Truth” (2006), maka organisasi dituntut serta untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

yang ramah lingkungan (Jacobsen, 2011). Kebutuhan ini dikonfirmasi oleh 

penelitian terdahulu yang telah 
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membahas dampak positif fungsi HRM terhadap kinerja lingkungan (Enviromental 

Performance/EP) dari sebuah organisasi (Paillé et al., 2014; Renwick et al., 2013). 

Munculnya kesadaran akan konsep GHRM tidak hanya mencakup sejauh 

mana terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu keseimbangan kehidupan 

dan kerja (Haeruddin dan Natsir, 2016) dan kesejahteraan ekonomi, namun juga 

meningkatnya kesadaran terhadap kepedulian lingkungan, contohnya 

penghematan energi dan mendaur ulang sampah (Yusoff et al., 2015).  

Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi saat ini tak lagi sekedar berbentuk kesediaan karyawan 

menetap dalam perusahaan dalam jangka waktu lama. Namun lebih penting daripada 

itu, mereka mau memberikan yang terbaik kepada perusahaan, bahkan bersedia 

mengerjakan sesuatu melebihi standar yang diwajibkan perusahaan. Hal ini tentu saja 

dapat terwujud jika karyawan merasa senang dan terpuaskan di perusahaan yang 

bersangkutan. Robbins dan Judge (2009:100) mendefinisikan, “komitmen organisasi 

sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta 

tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

tersebut”. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat 

upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 

Perusahaan menginginkan pencapaian tujuan tanpa banyak mengalami kendala, di 

antaranya tujuan mencapai laba, memenangkan persaingan, dan memenuhi kepuasan 

konsumen. Namun permasalahan pencapaian tujuan tidak sesederhana yang dipikirkan 

pihak manajemen. Kendala-kendala utama yang timbul terutama dapat berasal dari para 

karyawan sebagai anggota organisasi, seperti rendahnya komitmen karyawan untuk 

tetap bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan perusahaan. Dalam bekerja seseorang 

memberikan apa yang ada dalam dirinya kepada organisasi, dan sebaliknya dia juga 

menuntut supaya organisasi memberikan apa yang menjadi harapannya. Sumbangan 

yang diberikan karyawan tersebut seperti usaha, keterampilan, loyalitas, kreativitas serta 

lainnya yang membuat organisasi memberikan imbalan kepada  karyawan tersebut. 

Imbalan tersebut dapat berupa lingkungan Kerja yang nyaman, gaji, fasilitas, status, 

keamanan kerja, dan sebagainya. Bagi karyawan, imbalan yang yang diberikan 

organisasi dapat memuaskan satu atau lebih kebutuhannya. Jika dalam hal tersebut 

terjadi keseimbangan antara harapan serta kenyataan yang diperoleh.  Hal tersebut akan 

membuat karyawan terpuaskan dan akan menunjukkan hubungan yang positif dengan 

organisasi yang mengarah pada komitmen. Sedangkan sebaliknya, jika seorang 

karyawan memandang bahwa organisasinya tidak dapat memenuhi satu atau beberapa 

hal yang dibutuhkannya atau dengan kata lain terjadi ketidakcocokan antara organisasi 

dengan karyawan yang menyebabkan ketidakpuasan pada karyawan.     
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Adapun literatur-literatur yang ada saat ini telah banyak membahas tentang 

pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Namun apa yang belum 

diteliti sampai saat ini adalah bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja melalui praktik 

Green HRM terhadap komitmen kerja karyawan terhadap organisasi. Penelitian ini 

akan menjawab pertanyaan tersebut di atas.  

3 METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan eksploratif dan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melalui wawancara semi-

structured pada partisipan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai 

pada PT. Bank Sulselbar di Kota Makassar yang berjumlah 115 orang. Desain penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif karena ditujukan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian di atas. Wawancara semi-structured dilakukan pada subyek penelitian yaitu 

50 orang karyawan PT. Bank Sulselbar Makassar selama pertengahan tahun 2018 

dengan metode purposive sampling. Karena karyawan di PT. Bank Sulselbar Makassar 

ini terbagi atas 2 jenis, yaitu karyawan tetap dan karyawan outsourcing, maka kriteria 

untuk dimasukkan dalam penelitian ini adalah: 1) karyawan yang telah bekerja paling 

sedikit 1 tahun di PT. Bank Sulselbar Makassar; dan 2) berstatus karyawan tetap. Data 

yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan thematic analysis (Creswell, 

2013). Langkah pertama dari analisis ini melibatkan pembacaan intensif dari transkrip 

wawancara serta mendengarkan rekaman audio. Ini membantu memahami intonasi 

suara dan emosi yang tidak dapat ditangkap oleh transkripsi. Proses ini memungkinkan 

para peneliti untuk mendalami data. Ini ditujukan agar dapat tercipta perspektif baru 

yang relevan, karena peneliti tidak hanya membuat ringkasan berdasarkan pengamatan 

tentang proses wawancara tetapi juga beberapa pemikiran dan komentar tentang 

kemungkinan makna dari apa yang dikatakan oleh para partisipan Penelitian (Creswell, 

2013; Myers, 2009). Proses ini berfokus pada isi wawancara yang menyoroti bahasa 

yang digunakan (ironi, sarkasme, metafora, dan gestur tubuh). Data kemudian diimpor 

ke dalam software NVivo for windows (v.10) untuk pengkodean. 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa ada beberapa faktor utama kepuasan 

kerja dalam kaitannya dengan komitmen organisasi melalui praktik GHRM. Faktor 

tersebut dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu: Lingkungan fisik organisasi dan praktik 

GHRM. Faktor-faktor ini secara khusus akan diuraikan dalam bagian berikut. 

a. Lingkungan fisik organisasi (Tangible Environment)

Berdasarkan hasil triangulasi analisis data kualitatif pada wawancara responden

didapatkan bahwa aktifitas GHRM memberikan mereka rasa puas di dalam bekerja yang 
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mana pada akhirnya meningkatkan komitmen mereka terhadap organisasi. Ini 

dicontohkan oleh kutipan-kutipan berikut ini: 

Bank ini adalah bank ke 4 tempat saya bekerja seumur hidup, namun apa yang saya 

rasa sungguh di luar perkiraan. Teman saya menganggap saya akan pindah ke bank 

lain, namun kebijakan bank (Bank Sulselbar Makassar) tentang penghematan energi 

dan sumber daya justru membuat saya tertarik untuk memberikan yang terbaik bagi 

alam dan bumi ini (Informan 27). 

Ini adalah tempat kerja terbersih dan tersehat yang saya pernah tempati. Tidak ada 

lagi pegawai yang merokok di lingkungan kantor. Belum lagi ditambah 

bonus penghematan energi. Jadi di kantor ini jika biaya tagihan (listrik dan air) 

menurun maka selisih pembayaran dengan tagihan sebelumnya akan 

dibagikan menjadi bonus kepada karyawan. Ini sungguh memotivasi kami untuk 

menghemat air dan listrik (Informan 09). 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2015), hasil penelitian 

ini menunjukkan adanya komitmen organisasi yang tinggi dari karyawan dan 

bahkan dapat menciptakan adanya organizational citizenship behavior 

(Haeruddin, 2017a) seperti yang ditunjukkan oleh Informan no. 27.  

b. Praktik GHRM kasat mata (Intangible Environment)

Adapun berdasar dari hasil analisis data, maka responden pada umumnya 

merasakan adanya kepuasan kerja yang tercipta dari intangible green environment, 

sehingga mempengaruhi komitmen kerja mereka. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan 

sebagai berikut: 

Pada awalnya pasti akan ada yang tidak setuju tentang kebijakan ini. Tapi pada 

akhirnya kita semua puas karena kita semakin sehat di tempat Kerja. Hal ini tentu 

membuat kita lebih berkomitmen di dalam bekerja. (Informan 38). 

Kebijakan tentang penggunaan komunikasi berbasis elektronik di kantor ini saya 

rasa sudah tepat karena hal ini akan menghemat sumber daya dan tentunya 

menghemat biaya. Saya tertantang untuk hidup secara eco-friendly (Informan 13). 

Temuan Penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Penelitian-penelitian terdahulu (Ahmad, 2015; Paillé et al., 2014; Renwick et al., 2013; 

Yusoff et al., 2015). Kontribusi Utama dari Penelitian ini menemukan bahwa komitmen 

bekerja di dalam organisasi tidak hanya dapat diciptakan oleh lingkungan fisik yang 

dapat terlihat namun bisa juga diciptakan melalui praktik-praktik GHRM yang suportif.  
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5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil Penelitian, maka didapatkan bahwa kepuasan Kerja karyawan di 

PT. Bank SULSELBAR di Kota Makassar dipengaruhi oleh praktik GHRM yang pada 

ujungnya meningkatkan komitmen Kerja mereka. Adapun faktor-faktor yang 

mempegaruhi tersebut adalah: faktor fisik (Tangible environment) dan praktik GHRM 

kasat mata (Intangible environment). Walaupun ada kontribusi dari Penelitian ini, 

sejumlah kekurangan masih saja perlu untuk diteliti pada Penelitian selanjutnya. Hal ini 

bisa disempurnakan salah satunya dengan cara menggunakan data kuantitatif/time series 

untuk mengukur keefektifan dan keefisienan program GHRM dalam suatu periode 

(minimal 10 tahun).  

Di dalam menerapkan praktik-praktik yang lebih ramah kepada lingkungan, 

organisasi akan mendapatkan resistensi terutama dari mereka yang sudah memiliki 

kebiasaan dan zona nyaman tertentu. Hal ini akan menjadi tantangan bagi organisasi 

karena akan sulit untuk mengubah perilaku karyawan dalam rentang waktu singkat. 

Tantangan selanjutnya adalah setiap karyawan tidak memiliki motivasi yang sama untuk 

berpartisipasi dalam praktik GHRM. Manajer SDM juga harus mampu meyakinkan 

direksi atas program GHRM karena proses dan hasil implementasinya cenderung 

kompleks dan komprehensif sehingga akan membutuhkan banyak waktu untuk bisa 

menilai keefektifan dan keefisienan program GHRM.  
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PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP MINAT 

BELI KONSUMEN YANG BERDAMPAK PADA KEPUTUSAN 

PEMBELIAN STUDI PADA APLIKASI STREAMING MUSIK JOOX  

Dinar Kristi Viantani 

Jurusan Manajemen, STIE IBMT Surabaya 

email: viantanidinar@gmail.com  

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas produk dan harga 

terhadap minat beli yang berdampak pada keputusan pembelian aplikasi stream-

ing musik JOOX. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah minat beli dan kepu-

tusan pembelian. Sedangkan variabel terikat adalah kualitas produk dan harga. 

Penentuan sampel dilakukan dengan metode non probability sampling dengan 

prosedur judgemental sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 123 orang. Uji 

Hipotesa dengan melakukan analisa SEM. Hasil dari uji reliabilitas dan validitas 

adalah semua variabel menghasilkan data diatas standar r tabel yaitu 0,1490 dan 

nilai Cronbach's Alpha di atas 0,6. Dengan melakukan uji SEM, dapat diketahui 

bahwa estimasi pengujian hubungan antara variabel kualitas produk dan variabel 

harga terhadap variabel minat beli menghasilkan nilai CR di atas 2,56 dengan 

probabilitas sebesar 0. Sedangkan standar probabilitas < 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas produk dan variabel harga berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel minat beli. Estimasi pengujian hubungan an-

tar variabel minat beli terhadap variabel keputusan pembelian menghasilkan 

nilai CR sebesar 3,218 dengan probabilitas sebesar 0, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel minat beli berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepu-

tusan pembelian. Dengan demikian, ketiga hipotesa dapat diuji kebenarannya 

bahwa kualitas produk dan harga berpengaruh pada minat beli dan berdampak 

pada keputusan pembelian. 

Kata Kunci: kualitas produk, harga, minat beli konsumen, keputusan pembelia

mailto:viantanidinar@gmail.com
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1 PENDAHULUAN 

Era globalisasi membuat teknologi berkembang sangat pesat, salah satunya dengan 

keberadaan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet membuat kita bisa mem-

peroleh serta bertukar informasi dengan praktis dan cepat. Internet merupakan jaringan 

komunikasi yang menghubungkan komputer di seluruh dunia sehingga dapat bertukar in-

formasi. Maju dan berkembangnya teknologi kembali didukung dengan semakin marak-

nya kehadiran smartphone. Perkembangan teknologi yang cukup pesat ini juga 

berdampak pada industri musik. Cara konsumsi masyarakat dalam menikmati music juga 

mengalami perubahan. Dahulu sebelum internet berkembang cukup pesat, masyarakat 

menggunakan media fisik seperti CD (compact disc) dan kaset sebagai media untuk 

mendengarkan music. Seiring berkembangnya internet dan teknologi membuat masyara-

kat lebih memilih untuk mendengarkan musik melalui media digital dibandingkan media 

fisik seperti CD dan kaset. 

Fenomena kecanggihan teknologi melalui internet inilah yang mempermudah 

masyarakat untuk mencari, mendengarkan, serta mengunduh lagu yang mereka inginkan 

dengan cepat dan praktis dibandingkan harus membeli CD atau kaset dari toko musik. 

Perubahan cara konsumsi ini membuat beberapa toko ritel musik seperti Aquarius dan 

Disc Tarra mengalami penurunan penjualan dan akhirnya tutup. Penurunan penjualan CD 

dan kaset juga disebabkan oleh semakin maraknya pembajakan secara fisik dengan 

menggunakan CD maupun pembajakan secara digital dengan melakukan file sharing 

dengan mengunggah lagu atau album lalu orang lain dapat mengunduhnya secara gratis. 

Sayangnya, tindakan ini termasuk tindakan ilegal yang melanggar hukum. 

Salah satu aplikasi layanan streaming musik yang berlisensi di Indonesia yang di-

harapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut adalah JOOX. Keberadaan 

JOOX di Indonesia mendapat sambutan yang cukup baik, dibuktikan dengan tingginya 

rating yang diberikan lewat google play store maupun apple store. Namun dengan tampi-

lan dan koleksi lagu yang cukup lengkap, mayoritas pengguna hanya berhenti sampai 

masa percobaan berakhir, yang mana pengguna tidak lagi dapat mengakses semua fasili-

tas secara gratis. Hal ini menunjukkan adanya hal-hal yang mempengaruhi minat bahkan 

keputusan konsumen. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang 

akan diajukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli VIP JOOX? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli VIP JOOX? 

3. Apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian VIP JOOX? 
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2 TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

Teori Kualitas Produk 

Produk merupakan obyek yang berwujud (tangible), maupun yang tidak berwujud 

(intangible) yang dapat dibeli orang (Harjanto, 2009). Pengertian Kualitas Produk 

menurut Kotler and Armstrong (2008) adalah sekumpulan ciri-ciri karakteristik dari ba-

rang dan jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan 

suatu pengertian dari gabungan daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan pemeli-

haraan serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk.  

 

Teori Harga 

Menurut Lupiyoadi dalam Hana (2016), strategi penentuan harga (pricing) sangat 

signifikan dalam pemberian nilai (value) kepada konsumen dan mempengaruhi citra (im-

age) produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. Harga juga berhubungan dengan 

pendapatan dan turut mempengaruhi supply atau marketing channels. Akan tetapi yang 

paling penting adalah keputusan dalam harga harus konsisten dengan strategi pemasaran. 

Harga merupakan sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat 

dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. 

 

Teori Minat Beli 

Menurut teori dari Keller dalam Dwiyanti (2014), minat beli adalah seberapa besar 

kemungkinan konsumen yang melekat pada minat beli tersebut. Menurut kotler (2005), 

minat adalah suatu respon efektif atau proses merasa atau menyukai suatu produk tetapi 

belum melakukan keputusan untuk membeli. 

 

Teori Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) keputusan pembelian adalah tahap dalam 

proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli. 

 

Hubungan Antar Variabel 

Kualitas Produk  dengan Minat Beli 

Simamora (2003) mengatakan bahwa minat beli suatu produk timbul karena adanya 

dasar kepercayaan terhadap produk yang diiringi dengan kemampuan untuk membeli 

produk. Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen 

yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal ini 

sangat diperlukan oleh para pemasar untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap 

suatu produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat un-

tuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan datang (Durianto dan Liana, 

2004). 
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Harga dengan Minat Beli 

Menurut Fandy Tjiptono (2007), peranan harga dalam mempengaruhi minat pem-

belian oleh konsumen adalah sebagai berikut 1) Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga 

dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan adanya harga dapat mem-

bantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai 

jenis barang dan jasa. 2) Peranan informasi harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di-

mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktorfaktor produk atau manfaatnya 

secara objektif. Harga akan selalu dijadikan dasar keputusan pembelian oleh konsumen 

sebelum menentukan produk apa yang akan dibelinya. 

 

Minat Beli dengan Keputusan Pembelian 

Menurut Simamora (2003), minat adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan berhub-

ungan dengan sikap individu terhadap suatu objek akan mempunyai kekuatan atau 

dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan 

objek tersebut. Minat membeli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara pem-

belian aktual dan minat pembelian. Bila pembelian aktual adalah pembelian yang benar-

benar dilakukan oleh konsumen, maka minat pembelian adalah niat untuk melakukan 

pembelian pada kesempatan mendatang. Meskipun minat membeli merupakan pembelian 

yang belum tentu akan dilakukan pada masa mendatang namun pengukuran terhadap 

minat pembelian umumnya dilakukan guna memaksimumkan prediksi terhadap pem-

belian aktual itu sendiri (Kinnear dan Taylor dalam Kurniawan, 2007). 

 

Rangka Konseptual 

Rerangka konseptual penelitian menjelaskan secara teoritis model konseptual vari-

abel-variabel penelitian tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan 

dengan variabel-variabel penelitian yang ingini diteliti. 

 

Hipotesa Penelitian 

Berdasarakan masalah pokok penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H1 : Kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli VIP JOOX 

H2 : Harga berpengaruh terhadap minat beli VIP JOOX 



 

Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya 

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” |4 Agustus 2018              

  

 

61 

 

H3 : Minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian VIP JOOX 

3 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode ini dipilih karena metode penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-

prinsip obyektivitas yang diperoleh melalui instrumen yang telah diuji validitas dan reli-

abilitasnya. Selain itu, metode penelitian kuantitatif dapat mereduksi sedemikian rupa 

hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai 

pribadi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah orang-orang yang telah menggunakan 

aplikasi joox. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau lebih spesifik masuk ke dalam judgement sampling. Adapun batasan 

penentuan sampel adalah sebagai berikut: berada di surabaya, berusia 15 – 30 tahun, dan 

telah menggunakan aplikasi joox minimal 30 hari. Subyek pada penelitian ini adalah 

orang-orang yang telah menggunakan aplikasi joox selama minimal 30 hari. Obyek pada 

penelitian ini adalah kualitas produk, harga, minat beli, dan keputusan pembelian. 

Cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membagikan kuesioner 

kepada responden. Kuesioner ini berisi tentang data faktual atau opini yang berkaitan 

dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu di-

jawab oleh responden (Anwar, 2015). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah 

mereka yang tinggal di surabaya, berusia 15 – 30 tahun, dan telah menggunakan aplikasi 

joox selama minimal 30 hari. Tipe skala sikap yang digunakan responden dalam pengis-

ian kuisioner adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pen-

dapat, dan persepsi seseorang tentang suatu fenomena. Skala likert memiliki asumsi 

bahwa setiap item yang digunakan memiliki bobot yang sama dan bertujuan untuk men-

gukur sikap seseorang terhadap suatu masalah (Saebani & Nurjaman, 2013). Skala likert 

yang digunakan dalam penelitian ini telah dimodifikasi dengan empat pilihan jawaban 

yaitu sangat setuju (ss), setuju (s), tidak setuju (ts), dan sangat tidak setuju (sts) dengan 

menghilangkan pilihan jawaban ragu-ragu atau netral (n). 

Definisi operasional adalah batasan atau spesifikasi dari variabel-variabel penelitian 

yang berhubungan dengan kenyataan yang akan diukur dan merupakan perwujudan dari 

hal-hal yang akan diamati peneliti berdasarkan sifat yang didefinisikan. Adapun definisi 

operasional dalam penelitian ini meliputi kualitas produk menurut gaspersz (2008) men-

jelaskan bahwa indikator dari kualitas produk ini meliputi 8 indikator, yang terdiri dari 

performance (kinerja), reliability (keandalan), features (keistimewaan tambahan), con-

formance (kesesuaian dengan spesifikasi , durability (daya tahan),  serviceability, aes-

thethics (keindahan), customer perceived quality. Harga menurut Stanton dalam 

Lembang (2010) memiliki empat indikator yaitu: keterjangkauan harga, kesesuaian harga 

dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat. 
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Menurut Suwandari dalam Rizky dan Yasin (2014) yang menjadi indikator minat beli 

seorang calon konsumen adalah sebagai berikut: attention (perhatian), interest (ketertari-

kan), desire (keinginan), dan action (melakukan tindakan). Menurut Kotler dan Arm-

strong (2012) indikator keputusan pembelian yaitu kemantapan pada sebuah produk, 

kebiasaan dalam membeli produk, memberikan rekomendasi kepada orang lain, dan 

melakukan pembelian ulang. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji ana-

lisis sem. Uji validitas dengan mengukur korelasi antar variabel dengan skor total varia-

bel. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel, dimana untuk mencari r tabel adalah 

mencari derajat kebebasan df = n-2 dengan signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan 95% 

menggunakan uji satu sisi (one tail). Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel 

penelitian. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya 

atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai lebih dari satu kali untuk men-

gukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat 

pengukur tersebut reliabel. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel 

penelitian. Kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang 

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.  

4 PEMBAHASAN 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 123 responden dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin  Jumlah  %  

Laki-laki 70 56.9  

Perempuan 53  43.1  

Dalam tabel 1 menunjukkan bahwa jenis kelamin responden terdiri dari 56.9% laki-

laki dan 43.1% perempuan. 

Tabel 2. Usia Responden 

Usia  Jumlah  %  

16-17 tahun 12 10  

18-22 tahun 

23-28 tahun 

79 

32 

65  

25 

Dalam tabel 2 menunjukkan bahwa usia responden adalah sebanyak 10% berusia 

16-17 tahun, 65% berusia 18-22 tahun, dan 25% berusia 23-28 tahun. 

Tabel 3. Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah  %  

SMP 4 3  

SMA 

S1 

S2 

70 

15 

34 

57  

28 

12 
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Dalam tabel 3 menunjukkan bahwa pendidikan responden adalah sebanyak 3% ber-

pendidikan SMP, 57% SMA, 28% S1, dan 12% S2. 

Pada uji validitas, hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel, dimana untuk men-

cari r tabel adalah mencari derajat kebebasan df = N-2. Maka berdasarkan penyebaran 

kuesioner, sebanyak 123 responden menghasilkan data Kualitas Produk, Harga, Minat 

Beli, dan Keputusan Pembelian diatas standar r tabel = 0,1490 yang mana dapat dinya-

takan valid. 

Berdasarkan penyebaran kuisioner sebanyak 123 kuesioner menghasilkan data reli-

abilitas diatas nilai standar Cronbach's Alpha = 0,6 yaitu sebesar 0,951 dan dapat dinya-

takan reliabel. 

Pada uji SEM yang diuji secara keseluruhan menggunakan program pengolah ang-

ka menghasilkan nilai P tidak lebih dari standar alpha yaitu 0,05 yang berarti seluruh in-

dikator pada variabel berpengaruh signifikan dibuktikan dengan nilai korelasi kualitas 

produk terhadap minat beli = 68.4%, harga terhadap minat beli = 72,9%, dan minat beli 

terhadap keputusan pembelian = 100%. 

Pengaruh Kualitas Produk terhadap Minat Beli 

Berdasarkan uji SEM menunjukkan bahwa estimasi untuk pengujian hubungan antar 

variabel kualitas produk (X1) terhadap variabel minat beli (X3) menghasilkan nilai CR 

(Critical Ratio)  sebesar 4,336 dengan probabilitas sebesar 0. Sedangkan standar probabili-

tas < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk (X1) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel minat beli (X3). Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan 

pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk 

dengan merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh para pemasar untuk mengetahui min-

at beli konsumen terhadap suatu produk. Dapat dilihat dari konsumen yang ketika sudah 

mengetahui kualitas sebuah produk dari JOOX, akan memiliki minat untuk membeli atau 

berlangganan JOOX VIP. 

Pengaruh Harga terhadap Minat Beli 

Berdasarkan uji SEM menunjukkan bahwa estimasi untuk pengujian hubungan antar 

variabel harga (X2) terhadap variabel minat beli (X3) menghasilkan nilai CR (Critical Ratio)  

sebesar 4,433 dengan probabilitas sebesar 0. Sedangkan standar probabilitas < 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel harga (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap varia-

bel minat beli (X3). Ketika konsumen telah mengetahui harga JOOX VIP akan membantu 

para konsumen untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang di-

harapkan berdasarkan daya belinya. Dengan adanya harga yang tercantum dalam aplikasi 

JOOX dapat membantu para konsumen untuk memutuskan cara mengalokasikan daya 

belinya pada aplikasi JOOX. Dengan adanya informasi harga, yaitu fungsi harga dalam 

mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk. Hal ini terutama bermanfaat dalam 

situasi dimana konsumen mengalami kesulitan untuk menilai faktor-faktor produk atau 
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manfaatnya secara objektif. Harga akan selalu dijadikan dasar keputusan pembelian oleh 

konsumen sebelum menentukan produk apa yang akan dibelinya. 

Pengaruh Minat Beli dengan Keputusan Pembelian 

Berdasarkan uji SEM menunjukkan bahwa estimasi untuk pengujian hubungan antar 

variabel minat beli (X3) terhadap variabel keputusan pembelian (Y1) menghasilkan nilai CR 

(Critical Ratio)  sebesar 3,218 dengan probabilitas sebesar 0. Sedangkan standar probabili-

tas < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel minat beli (X3) berpengaruh secara sig-

nifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y1). Minat membeli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dil-

aksanakan. Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan minat pembelian. Bila pem-

belian aktual adalah pembelian yang benar-benar dilakukan oleh konsumen, maka minat 

pembelian adalah niat untuk melakukan pembelian pada kesempatan mendatang. Meskipun 

minat membeli merupakan pembelian yang belum tentu akan dilakukan pada masa menda-

tang namun pengukuran terhadap minat pembelian umumnya dilakukan guna memaksi-

mumkan prediksi terhadap pembelian aktual itu sendiri. 

5 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukan, ditarik 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

Diperoleh hasil bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap variabel min-

at beli. Dapat dilihat dari konsumen yang ketika sudah mengetahui kualitas sebuah 

produk dari JOOX, akan memiliki minat untuk membeli atau berlangganan JOOX VIP. 

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Kualitas produk berpengaruh ter-

hadap minat beli  VIP JOOX”, dapat didukung kebenarannya. 

Diperoleh hasil bahwa variabel harga berpengaruh terhadap variabel minat beli. 

Dengan adanya harga yang tercantum dalam aplikasi JOOX dapat membantu para kon-

sumen untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada aplikasi JOOX. 

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Harga berpengaruh terhadap 

minat beli VIP JOOX”, dapat didukung kebenarannya. 

Diperoleh hasil bahwa variabel minat beli berpengaruh terhadap variabel keputusan 

pembelian. Hal ini dapat dilihat jika konsumen sudah memiliki minat untuk membeli, 

akan dapat diprediksi secara maksimum bahwa konsumen akan melakukan keputusan 

pembelian. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Minat Beli ber-

pengaruh terhadap Keputusan Pembelian VIP JOOX”, dapat didukung kebenarannya. 
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Abstrak 

Perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga 

demi kepentingan stakeholder, yang terdiri dari shareholder (investor dan 

kreditur), pegawai, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat, termasuk 

lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial. Good Corporate 

Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep 

yang ditujukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi kinerja 

manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder 

dengan berdasar pada peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

bukti empiris mengenai pengaruh penerapan penerapan Good Corporate 

Governance dan pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja 

lingkungan pada perusahaan index 27 di Bursa Efek Indonesia. Metode penari-

kan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitian 

adalah ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kinerja lingkungan, sedangkan komisaris independen dan 

pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada kinerja lingkungan. 

 

Kata Kunci: Penerapan GCG, Pengungkapan CSR, Kinerja Lingkungan
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1 PENDAHULUAN 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan hidup. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan dapat menyebabkan 

masalah yang serius. Padahal perusahaan yang mendirikan usahanya di sekitar tempat tinggal 

penduduk sudah melakukan kesepakatan dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya 

berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Jika hal tersebut dilanggar, maka perusahaan 

dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi 

secara terus menerus mencoba untuk menyakinkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan 

sesuai dengan batasan-batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada (Rawi, 

2010). Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka 

mengembangkan usahanya, hal itu dapat dijadikan wahana untuk menyusun strategi 

perusahaan, terutama terkait dengan memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang 

semakin maju (Hadi, 2011) 

Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang ditujukan guna peningkatan 

kinerja perusahaan melalui supervisi kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap stakeholder dengan berdasar pada peraturan. Konsep GCG diajukan 

demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi para stakeholders dan 

memberi perlindungan efektif bagi stockholder dan stakeholder, sehingga mereka akan yakin 

memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar. Ada dua hal yang ditekankan dalam 

konsep ini, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar 

dan tepat pada waktunya serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara 

akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan 

stakeholder (Kaihatu, 2006).  

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) atau disingkat CSR 

merupakan klaim, bahwa perusahaan harus turut serta bertanggungjawab terhadap berbagai 

masalah lingkungan dan sosial dengan stakeholders yang lebih luas. Perusahaan diharapkan 

tidak hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), 

melainkan harus memperhatikan berbagai macam aspek yang meliputi aspek keuangan , 

aspek sosial, dan aspek lingkungan, yang biasa disebut triple bottom line (Sukmawati & 

Maswar, 2013). Stakeholder theory mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi bukan 

hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga harus demi kepentingan stakeholder, yang 

terdiri dari shareholder (investor dan kreditur), pegawai, pemasok, pelanggan, pemerintah, 

masyarakat, termasuk lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial. Laporan 

pertanggung jawaban sosial disajikan dalam sebuah laporan yang berkelanjutan yang dapat 

diterbitkan secara terpisah ataupun terintegrasi dalam laporan tahunan. Laporan keberlanjutan 

adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi 

dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik 

internal maupun eksternal. 
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Kinerja lingkungan adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya 

dengan pemangku kepentingan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. 

Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan Bank Indonesia yang 

ditandatangani pada tahun 2005, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penetapan peringkat kualitas aktiva bagi bank umum. PROPER 

(Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) 

diadakan agar dapat mengendalikan dampak lingkungan untuk meningkatkan peran 

perusahaan dalam program pelestarian lingkungan. Kinerja lingkungan perusahaan diukur 

dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru merah, hingga yang 

terburuk hitam untuk kemudian kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar 

masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan 

dengan hanya meihat warna yang ada (Fitriani, 2013).  

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini, di antaranya, Sari dan ulupui 

(2014) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja 

lingkungan berbasis proper pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia menyatakan 

bahwa  profile, leverage, profitabilitas, dan growth tidak berpengaruh pada kinerja lingkungan 

berbasis PROPER. Sedangkan variabel size berpengaruh positif pada kinerja lingkungan 

berbasis PROPER. Demikian juga dengan penelitian Asiah (2014) tentang pengaruh kinerja 

keuangan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) pada perusahaan manufaktur, menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa 

kinerja keuangan dan kinerja lingkungan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan 

CSR. Kinerja keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR, 

sedangkan kinerja lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR di 

Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan kajian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti 

empiris mengenai pengaruh penerapan penerapan Good Corporate Governance dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan 

index 27 di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

teoritis pada berbagai riset yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi.  

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

 Stakeholder Theory 

Stakeholder theory mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi bukan hanya untuk 

kepentingan sendiri saja, tetapi juga harus demi kepentingan stakeholder. karena stakeholder 

perusahaan tidak hanya terdiri dari shareholder (investor dan kreditur) saja, tetapi juga terma-

suk pegawai, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat, termasuk lingkungan hidup se-

bagai bagian dari kehidupan sosial. Manajemen sebuah organisasi diharapkan melakukan 

aktivitas yang dianggap penting bagi stakeholder mereka dan kemudian melaporkan kembali 

aktivitas-aktivitas tersebut kepada para stakeholder (Pramelasari, 2010).  
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 Legitimacy Theory 

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya memastikan bahwa 

mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan di-

mana perusahaan berada dan mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan 

diterima oleh pihak luar (Deegan dan Rankin, 1996). Perusahaan berusaha untuk memperoleh 

legitimasi, dengan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan yang memiliki implikasi 

akuntansi pada pelaporan dan pengungkapan dalam pelaporan tahunan perusahaan melalui 

pelaporan sosial dan lingkungan yang dipublikasikan.  

 Good Corporate Governance (GCG) 

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang sa-

ham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transpar-

an terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder (Kaihatu, 

2006). Prinsip-prinsip corporate governance menurut Organisation for Economic Coopera-

tion and Development (OECD) adalah: (1) perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, 

(2) persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham,(3) peranan stakeholders yang 

terkait dengan perusahaan, (4) keterbukaan dan transparansi, dan (5) akuntabilitas dewan 

komisaris. 

 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure)  

World Bisnis Council for Sustainable Development (WBCD) menyatakan bahwa CSR 

merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan mem-

berikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun 

masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh 

keluarga (Sukmawati dan Maswar, 2013).  

 Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)  

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk ikut andil dalam melestarikan ling-

kunganPengukuran terhadap kinerja lingkungan dengan melihat prestasi perusahaan mengiku-

ti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan ling-

kungan hidup melalui instrumen informasi.  

 Kerangka Penelitian 
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Pengembangan Hipotesis 

Ukuran Dewan Direksi  

Ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. 

Sehingga dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja lingkungan 

Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja lingkungan 

Dewan komisaris cenderung kritis dalam menilai keputusan manajemen terkait masalah 

sosial lingkungan, agar tercipta kinerja lingkungan yang baik. Sehingga hipotesis yang 

dikembangkan:  

H2 : Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. 

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja lingkungan 

Kepemilikan manajerial membuat manajer lebih giat berupaya meningkatkan nilai  pe-

rusahaan di mata masyarakat dengan kinerja lingkungan yang baik, agar kinerja perusahaan 

terlegitimasi, sehingga terjaga keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

dikembangkan hipotesis:  

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja lingkungan  

Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam men-

jalankan operasinya. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan cenderung melakukan 

pengungkapan kinerja lingkungan yang lebih luas. Sehingga hipotesis yang dikembangkan: 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan 

Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja 

lingkungan  

Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan memberi respon positif terhadap 

perusahaan dan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja lingkungan perusahaan. Berdasar-

kan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:  

H5: Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja lingkungan  

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan index 27 yang tercatat di Bursa Efek In-

donesia (BEI). Metode penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. 

Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan yang terdaftar dalam ke-

lompok  index 27 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 - 2015, (2) Perusahaan yang ter-

daftar dalam kelompok index 27 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 - 2015 yang 

mengikuti PROPER tahun 2013 -2015, (3) Perusahaan yang terdaftar dalam kelompok  index 

27 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2015 yang mempublikasikan laporan keuangan 

tahun 2013 dan 2014, (4) Perusahaan yang terdaftar dalam kelompok  index 27 di Bursa Efek 
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Indonesia pada tahun 2013 – 2015  yang menghasilkan laba atau tidak mengalami kerugian, 

(5) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) tahun 2013 -2015. Sampel yang memenuhi kriteria dan digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian berjumlah 75 sampel perusahaan. 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan yaitu 

kinerja perusahaan untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Kinerja lingkungan 

diukur malalui prestasi perusahaan dalam mengikuti PROPER. Sistem peringkat kinerja 

PROPER dibagi menjadi 5 warna yaitu: 

1. Emas : sangat sangat baik  skor = 5 

2. Hijau : sangat baik   skor = 4 

3. Biru : baik    skor = 3 

4. Merah : buruk    skor = 2 

5. Hitam : sangat buruk   skor = 1 

Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Good Corporate  Go-

vernance (diwakili oleh ukuran dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, 

ukuran perusahaan) dan Corporate Social Responsibility. 

a. Ukuran Dewan Direksi  

Dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan direksi pa-

da suatu perusahaan. 

b. Komisaris Independen  

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris perusahaan yang berasal 

dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan dan  

dirumuskan sebagai berikut: 

Komisaris Independen = ∑Komisaris Independen  

 ∑Komisaris Perusahaan 

c. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham 

dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perus-

ahaan (direktur dan komisaris) dan dirumuskan sebagai berikut: 

Kepemilikan manajerial = ∑Saham pihak manajemen  

                ∑Saham Beredar 

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan dan diproksikan dengan log natural total asset bertujuan untuk mengurangi 

perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan besar dan ukuran perusahaan 

kecil, sehingga data dapat terdistribusi normal. 

Ukuran perusahaan = lognatural (Total aset)  
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e. Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR diukur dengan menggunakan indeks CSR. Penentukan indeks ini dilakukan 

dengan cara pemberian skor pengungkapan, dimana sebuah item akan diberi skor 1 

apabila item tersebut diungkapkan dan akan diberi nilai 0, jika item tersebut tidak 

diungkapkan. Rumus untuk menghitung indeks CSR, yaitu: 

CSRIj  =  ∑Xij  X  100% 

                nj 

Pengujian Hipotesis 

Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

KL = α + β 1DD + β2 KI + β3 KM + β4 Ukuran_prsh + β5 CSR+ ε 

Keterangan: 

KL  = Kinerja Lingkungan 

α  = Konstanta 

DD  = Dewan Direksi 

KI   = Komisaris Independen 

KM  = Kepemilikan Manajerial 

Ukuran_prsh= Ukuran Perusahaan 

CSR = Corporate Social Responsibility 

ε  = Kesalahan Pengganggu 

 

3 PEMBAHASAN 

Uji Normalitas 

Pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang dilihat dari tingkat signif-

ikansinya. Data dinyatakan berdistribusi normal, jika nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov >0,05. Hasil uji SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig.2-tailed) 

sebesar 0,466, maka data dinyatakan berdistribusi normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini tidak terjadi gejala hetreoskedastisitas atau model termasuk homoske-

dastisitas, karena titik-titik (data) pada gambar tidak membentuk pola yang jelas serta titik-

titik (data) menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.  

Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, secara umum bisa 

dilihat dari batas nilai Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson dengan nilai pengujian 

du s.d  4-du berarti tidak ada autokorelasi. Dari hasil output SPSS, hasil uji autokorelasi di-

peroleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,302. Nilai tersebut terlatak antara 1,507 dan 1,772. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

Uji Multikolinearitas 

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas adalah apabila nilai tolerance 

diatas 0,10 dan VIF dibawah 10. Berdasarkan hasil output SPSS, hasil pengujian multikoli 

nearitas menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi bebas dari multikolinearitas.  
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Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan GCG dan 

pengungkapan CSR terhadap kinerja lingkungan. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan model persamaan regresi. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Persamaan Regresi  

   Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

    t Sig. Correlations Collinearity  

Statistics 

B Std.  

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Toler-

ance 

VIF 

1 

(Constant)  1,884    ,678   2,780  ,007      

DD  1,067    ,252       ,447  4,238  ,000   ,326   ,454    ,425      ,907   1,103 

KI  -,002    ,050      -,004   -,033  ,974   ,082  -,004   -,003     ,730   1,371 

KM   ,278    ,099       ,513  2,816  ,006   ,108   ,321    ,283      ,304   3,287 

Ukuran_Prsh   ,324    ,088       ,394  3,704  ,000   ,235   ,407    ,372      ,893   1,120 

CSR  -,176    ,075      -,401 -2,354  ,021  -,027  -,273   -,236      ,347   2,884 

a. Dependent Variable: KL 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1, maka persamaan regresi sebagai berikut: 

ROE = 1,884 + 1,067DD - 0,002KI + 0,278KM + 0,324Ukuran_Prsh - 0,176.CSR 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pada tabel 2, diketahui R Square (R
2
) sebesar 0,304. Hal ini berarti penerapan GCG dan 

pengungkapan CSR mempengaruhi kinerja lingkungan sebesar 30,4%, sedangkan sisanya 

sebesar 70,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis R Square 

Model Summary
b
 

Model      R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig.F 

Change 

    1   ,552
a
 ,304 ,254 ,17783 ,304 6,036    5     69     ,000 2,302 

a. Predictors: (Constant), CSR, Ukuran_Prsh, DD, KI, KM 

b. Dependent Variable: KL 

Uji t 

Pada tabel 1 diperoleh hasil bahwa variabel  dewan direksi (DD), kepemilikan manajerial 

(KM), dan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. sehingga 

disimpulkan bahwa variabel  ukuran dewan direksi (DD), kepemilikan manajerial (KM), dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. 
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Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari ketentuan tingkat signifikansi (0,000<0,05), sehingga model 

penelitian dapat dikatakan layak. 

Pembahasan 

Ukuran Dewan Direksi  berpengaruh terhadap kinerja lingkungan 

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap 

kinerja lingkungan. Keberadaan anggota dewan yang lebih banyak akan memberi lebih ban-

yak pengalaman dan keahlian, sehingga keputusan dewan direksi lebih baik. Perusahaan besar 

cenderung mampu mempunyai dewan yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik.  

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan 

Hasil pengujian menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

kinerja lingkungan. karena belum mampu melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap 

manajer perusahaan. Keberadaannya dianggap hanya untuk mentaati peraturan yang berlaku 

sehingga tidak dapat mengawasi dengan efektif.  

Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja lingkungan 

Hasil pengujian menyatakan, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja ling-

kungan. Kepemilikan manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara pemegang 

saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial, maka 

semakin baik kinerja lingkungan perusahaan.  

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan 

Penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ling-

kungan. Manajemen memperhatikan reputasi perusahaan dan tidak hanya menggunakan asset 

untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pemilik modal melalui perbaikan 

kinerja lingkungan. Hal ini terjadi pada perusahaan besar, menengah dan kecil untuk meme-

nuhi regulasi pemerintah yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, yang mewajibkan perseroan yang bidang usahanya berhubungan dengan sumber 

daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Semakin besar ukuran 

perusahaan semakin banyak pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan 

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan dalam melakukan tanggung jawab so-

sialnya belum mendapatkan timbal balik yang positif dari masyarakat, sehingga kegiatan CSR 

(Corporate Social Responsibility) ini belum mampu meningkatkan legitimasi dari masyarakat 

dan belum mampu menunjukkan peningkatan kegiatan perusahaan dalam mengelola ling-

kungan hidup, sehingga perusahaan belum mampu meningkatkan citra positifnya di mata 

masyarakat.   

 

4 KESIMPULAN 

Penelitian ini menemukan bahwa variabel komisaris independen dan pengungkapan CSR 

tidak berpengaruh pada kinerja lingkungan. Variabel yang paling kuat mempengaruhi kinerja 
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lingkungan adalah ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel GCG yang lain atau dengan 

menambah sampel dan jangka waktu penelitian, sehingga dapat menggambarkan berbagai 

variabel yang berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan.   
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh rasio NPL, 

ROA, pengaruh SBI dalam memoderasi NPL dan ROA terhadap jumlah penyaluran 

kredit. Penelitian ini menggunakan data panel dengan bantuan alat analisis data Mod-

erated Regresi Analysis (MRA) program SPSS 19.00 Populasi penelitian adalah bank 

umum konvensional go public yang kemudian dilakukan purposive sampling, sehingga 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 228 dari tahun 2011-2016. Hasil uji-f menunjukkan 

bahwa dari ketiga variabel secara simultan mempengaruhi jumlah penyaluran kredit 

dengan nilai Prob (F-statistik) sebesar 0.000000. Hasil uji hipotesis diperoleh hasil 

NPL berpengaruh negatif dan signifikan 0.003 terhadap jumlah penyaluran kredit. 

Nilai NPL setelah dimoderasi oleh Suku Bunga Indonesia berpengaruh positif signif-

ikan 0.000 terhadap jumlah  penyaluran kredit. Nilai ROA sebelum maupun sesudah 

dimoderasi oleh Suku Bunga SBI tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap jumlah penyaluran kredit. 

Kata Kunci: NPL, ROA, SBI, Jumlah Penyaluran Kredit. 

 

PENDAHULUAN 

Aktivitas bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana merupakan salah satu 

indikator bahwa bank dapat disebut sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediasi. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank turut berkontribusi 

pada pembangunan perekonomian sebuah negara khususnya Indonesia. Perlambatan 

perekonomian yang terjadi pada tahun 2009 akibat krisis finansial global, terulang di 

tahun 2015. IMF menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia melemah dan berim-

bas pada perekonomian Indonesia di kuartal I/2015 yang hanya mengalami pertum-

buhan sebesar 4,7% lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2014 yaitu 5,2%. 

Salah satu indikator yang menyebabkannya adalah menurunnya angka pertumbuhan 

kredit. Penurunan angka pertumbuhan kredit bisa diakibatkan karena tingkat suku bunga 

yang terlampau tinggi sehingga masyarakat enggan untuk mengambil kredit, atau se-

mailto:heidypd88@gmail.com
mailto:anny.asmara@gmail.com
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bagai akibat dari lemahnya manajemen resiko suatu entitas perbankan. Bank Indonesia 

dengan SK DIR BI No.30/II/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 memberikan pedoman un-

tuk mengukur tingkat kesehatan bank dengan alat analisis CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earning, Liquidity) yang diproksikan ke dalam rasio-rasio keuangan. 

Penulis menggunakan rasio NPL dan ROA sebagai indikator untuk menilai ke-

mampuan bank dalam mengelola laba dan angka likuiditas resiko kredit terhadap 

jumlah penyaluran kredit. Non Performing Loan (NPL) dalam Darmawan (2004) dan 

Ali (2004) menambahkan bahwa NPL digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Return in Assets (ROA) 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aset yang dimiliki setelah disesuaikan dengan biaya (Hanafi, 

2004). Suku Bunga Indonesia sebagai salah satu faktor eksternal yang kemudian dijadi-

kan variabel untuk memoderasi keputusan penyaluran kredit. Pada tabel berikut ini 

dapat dilihat perkembangan posisi NPL, ROA dan Suku Bunga SBI: 

Tabel 1.1 Perkembangan posisi NPL, ROA dan Suku Bunga SBI pada Bank 

Umum Konvensional Go Public (Tahun 2011-2016). 

Tahun 
Total Kredit 

(dalam ribuan Rupiah) 
NPL ROA 

Suku Bun-

ga SBI 

2011 2.200.094 2,17% 3,03% 6,00% 

2012 2.725.674 0,45% 3,11% 5,75% 

2013 3.319.841 0,40% 3,08% 7,50% 

2014 3.706.500 0,28% 2,85% 7,75% 

2015 3.745.058 0,47% 2,69% 7,50% 

2016 4.413.414 2,93% 2,23% 6,50% 
Sumber: Data Bank Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Ekonomi Moneter Indonesia). 

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka total kredit mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun, seiring dengan meningkatnya rasio NPL dan menurunnya rasio ROA yang be-

rarti bahwa garis besarnya bank belum maksimal dalam menekan angka kredit macet se-

hingga secara tidak langsung menurunkan prosentase laba. Meskipun suku bunga naik 

hingga di angka 7,5% tidak diiringi dengan menurunnya jumlah penyaluran kredit. Ber-

dasarkan   latar belakang di  atas   maka   rumusan   masalah   dalam penelitian ini ada-

lah: 

1. Bagaimana pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Jumlah Penyaluran 

Kredit pada Bank Umum Konvensional go public di Indonesia Tahun 2011 - 

2016? 

2. Bagaimana pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

pada Bank Umum Konvensional go public di Indonesia Tahun 2011 - 2016? 

3. Bagaimana pengaruh variabel pemoderasi Suku Bunga SBI terhadap Jumlah Penya-

luran Kredit pada Bank Umum Konvensional go public di Indonesia Tahun 2011-

2016? 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA 

1. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Non Performing Loan (NPL) 

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula 

risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank harus dapat menganalisis seberapa 

besar kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya dan melakukan 

pemantauan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan. Bank Indonesia 

menetapkan angka NPL dibawah 5% sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. NPL dirumuskan sebagai berikut: 

NPL =      Total Kredit Bermasalah  x100% 

             Total Kredit yang disalurkan 

b. Return On Assets (ROA) 

Dalam (Dendawijaya, 2003) menyatakan bahwa penggunaan ROA ini untuk 

menilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset. Nilai ROA yang tinggi, 

memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh pendapatan dengan memberikan 

kredit. Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank berkisar antara 80%-90% dari 

total dana yang dikelola sedangkan penyaluran kembali dalam bentuk kredit oleh 

bank sebesar 70%-80%. Bank Indonesia menetapkan nilai minimal ROA yaitu sebe-

sar 2%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia ROA diformulasikan sebagai berikut: 

ROA =      Laba sebelum pajak x 100% 

       

 Total Aset 

c. Suku Bunga SBI 

Kebijaksanaan pengenaan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia se-

lanjutnya disebut sebagai tingkat suku bunga dasar atau tingkat suku bunga acuan 

(Sinungan, 2000).Pada umumnya hanya diberikan sebagai pedoman saja untuk Bank-

bank Umum Pemerintah, walaupun kemudian dijadikan juga sebagai landasan bagi 

Bank-bank Swasta (dalam hal ini termasuk Bank Swasta Nasional De-

visa).Sedangkan nilai riilnya tercermin dalam tingkat suku bunga Sertifikat Bank In-

donesia, menurut PBI No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia. SBI 

adalah salah satu surat berharga dalam bentuk mata uang Rupiah yang diterbitkan 

oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang juga 

digunakan sebagai piranti Operasi Pasar Terbuka, kegiatan transaksi di pasar uang 

dalam rangka pengendalian moneter.Dimana tingkat suku bunganya ditentukan oleh 

mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.Dewasa ini banyak institusi keuangan 

sudah menganggap SBI sebagai salah satu instrumen investasi yang menarik (Ferdi-

an, 2008). Karena selain menawarkan return yang cukup kompetitif juga bebas risiko 

(risk free) gagal bayar. 
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Kerangka Pemikiran Teoritis. 

 

   H1 (-)  

  

                                                        H2 (+) 

 

 

H3  

 

    

2. HIPOTESIS 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H1:  NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

H2:  ROA berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

H3: Suku bunga SBI memoderasi NPL dan ROA terhadap jumlah penyaluran kredit. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan 

bagaimana pengaruh kredit bermasalah yang diproksikan dengan rasio NPL dan 

pengaruh tingkat laba yang diproksikan dengan ROA (variabel independen) terhadap 

Jumlah Penyaluran Kredit (variabel dependen) yang dimoderasi oleh Suku Bunga Indo-

nesia pada Bank Umum Konvensional go public di Indonesia yang melaporkan kinerja 

keuangannya di www.idx.co.id. Tercatat mulai tahun 2011-2016 yaitu sebanyak 42 bank. 

Setelah dilakukan penentuan sampel dengan menggunakan purposive sampling maka 

jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 bank dikarenakan 3 entitas tidak 

mempublikasikan hasil rasio kinerja keuangan secara lengkap. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitaif, secara umum pendekatan kuantitatif lebih fokus 

pada tujuan untuk generalisasi dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari 

pengaruh subyektifitas peneliti (Ghozali, 2011). Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu statistik deskriptif, Uji Normalitas dan Asumsi Klasik, Uji   , Uji-f 

dan Uji-t Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regresi 

Analysis (MRA) dengan program SPSS 19.00 

 

 

NPL 

 (X1) 

ROA 

(X2) 

SUKU BUNGA  

SBI (X3) 

 

JUMLAH 

PENYALURAN 

KREDIT (Y) 

 

http://www.idx.co.id/
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PEMBAHASAN 

Tabel 1.1Hasil Analisis Deskriptif 

 Mean Std. Deviation N 

Het (Penyaluran Kredit) 144077899.0658 801388630.49110 228 

NPL 2.5085 2.18520 228 

ROA 1.6613 1.80988 228 

SBI 7.0000 .80541 228 

NPLxSBI 17.6647 15.83127 228 

ROAxSBI 11.4296 12.91706 228 
 Sumber: Hasil Olah Data 2018 

Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata NPL sebesar 17,66%, ROA 

sebesar 1,66%. Sedangkan nilai rata-rata NPL setelah dimoderasi SBI sebesar 17,66% 

dan ROA setelah dimoderasi SBI sebesar 11,42%. 

 

Tabel 1.2 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 228 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -.0000023 

Std. Deviation 570667967.97462600 

Most Extreme Differences 

Absolute .177 

Positif .177 

Negatif -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.075 

Asymp. Sig. (2-tailed) .089 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

              Sumber: Hasil olah data 2018 

Hasil pengujian data terdistribusi normal menggunakan uji Kolmogrov-

Smirnov yang ditunjukkan dengan angka signifikansi 0,089 atau lebih besar dari 0,05. 

Sehingga data dalam penelitian layak untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. 

 

Tabel 1.3 Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel Collinierity Statistics 

Tolerance VIF 

NPL .543 1.841 

ROA .535 1.871 

SBI .979 1.022 

NPLxSBI .921 1.085 

ROAxSBI .871 1.147 
                Sumber: Hasil olah data 2018 

Nilai tolerance dan VIF dalam Uji Multikolonieritas yang ditunjukkan oleh ta-

ble diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi diantara variabel, karena nilai 

tolerance≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011). 
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Tabel 1.4Hasil Uji Heterokesdastisitas 

  
 

 

 

 Sumber: Hasil olah data 2018 

Nilai probabilitas signifikansinya pada penelitian ini menunjukkan angka ≥ 5% 

dan grafik Scatterplot titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada 

sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroske-

dastisitas (Ghozali, 2011). 

 

Tabel 1.5 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
c
 

Change Statistics 
Durbin-Watson 

R Square Change F Change df1 df2 F. Change 

.0157 4.480 2 236 .012 1.993 
a. Predictors: (Constant), SBI, NPL, ROA 

b. Predictors: (Constant), SBI, NPL, ROA, NPLxSBI, ROAxSBI 
c. Dependent Variable: PK 

Sumber: Hasil Olah Data 2018 

Hasil uji Durbin Watson dalam penelitian ini adalah sebesar 1,993. Nilai statis-

tiknya berada diantara 1,55 dan 2,46 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dan model ini layak untuk digunakan sebagai analisis regresi. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara varia-

bel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama ataupun 

secara parsial.  
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Tabel 1.6 Regresi Linier Berganda 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coeffi-

cients 

B Std. Error Beta 

2 

(Constant) 111 932  

NPL -611 203 -1.667 

ROA 198 253 .448 

SBI -206 131 -.208 

NPLxSBI 116 288 2.295 

ROAxSBI -328 356 -.529 

a. Dependent Variable: PK 
Sumber: Hasil Olah Data 2018 

Dari tabel diatas maka persamaan regresi linier berganda yang muncul adalah 

sebagai berikut: Y = -611NPL + 198ROA + -206SBI + 116NPL*SBI + -328ROA*SBI 

+ e Koefisien regresi penelitian menunjukan tanda  yang bervariasi (positif dan negatif). 

Variabel yang memiliki tanda positif menunjukkan bahwa perubahan yang searah antara 

variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan variabel yang bertanda 

negatif menunjukan perubahan arah perubahan yang berlawanan antara variabel inde-

penden dengan variabel dependen. 

Pengujian Hipotesis  

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: (Gujarati, 2008). Uji Signifikansi (pengaruh nyata) varia-

bel independen (X1) terhadap variabel dependen (Y) baik secara bersama-sama maupun 

parsial pada hipotesis 1 (H1) sampai dengan hipotesis 3 (H3) dilakukan dengan Uji-f (f-

test) dan Uji-t (t-test) pada level 5% (α = 0,05). Hasil pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.7 Hasil Uji-t 

Model 

 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients T Sig. 

 

B Std. Error Beta 

2 

(Constant) 1116349676,604 932909355,219  1.197 .233  

NPL -611375043,965 203153921,047 -1.66 -3.009 .003 * 

ROA 198580632,833 253742930,128 .448 .783 .435  

SBI -206489136,757 131580059,349 -.208 -1.569 .118  

NPLxSBI 116151869,746 28873602,156 2.29 4.023 .000 * 

ROAxSBI -32800377,281 35681347,159 -.529 -.919 .359  
Sumber: Hasil Olah Data 2018 

Uji-t  merupakan uji signifikansi dalam pengujian hipotesis (Gujarati, 2008: 

103). Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara sendiri-
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sendiri mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan tabel hasil uji-t didapatkan per-

samaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

1. Nilai NPL berpengaruh negatif dan signifikan 0.003 terhadap jumlah penyaluran 

kredit. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan nilai NPL satu satuan, maka 

jumlah penyaluran akan mengalami penurunan  sebesar 611375043,965. 

2. Nilai NPL setelah dimoderasi oleh Suku Bunga Indonesia berpengaruh positif 

signifikan 0.000 terhadap jumlah  penyaluran kredit. Dapat diartikan bahwa se-

tiap kenaikan nilai NPL satu satuan, maka jumlah penyaluran kredit naik sebesar 

116151869,746. 

3. Nilai ROA sebelum maupun sesudah dimoderasi oleh Suku Bunga SBI tidak 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penyaluran 

kredit. 

 

Tabel 1.7 Hasil Uji-f 

Model F Sig 

2 43.159 .000
c
 

a. Dependent Variable: PK 

b. Predictors: (Constant), SBI, NPL, ROA 

c. Predictors: (Constant), SBI, NPL, ROA, NPLxSBI, ROAxSBI 

                                    Sumber: Hasil Olah Data 2018 

Uji-f digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji statistik, nilai 

signifikansi sebesar 0,000000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel NPL, ROA, 

SBI baik sebelum maupun sesudah dimoderasi secara bersama-sama berpengaruh ter-

hadap jumlah penyaluran kredit. 

 

Tabel 1.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi    

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the Es-

timate 

2 .702
b
 .493 .481 577 

a. Dependent Variable: PK 

b. Predictors: (Constant), SBI, NPL, ROA 

c. Predictors: (Constant), SBI, NPL, ROA, NPLxSBI, ROAxSBI 

Sumber: Hasil Olah Data 2018 

Hasil perhitungan koefisien regresi dalam penelitian ini memperoleh nilai Ad-

justed R Square sebesar 0,481. Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan 

variasi dari variabel dependen  sebesar 48%, sedangkan sisanya sebesar 52 % dijelaskan 

variabel-variabel yang lain diluar variabel penelitian. 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh rasio NPL, 

ROA, pengaruh SBI dalam memoderasi NPL dan ROA terhadap jumlah penyaluran 

kredit. Penelitian ini menggunakan data panel dengan bantuan alat analisis data Moder-

ated Regresi Analysis (MRA) dengan program SPSS 19.00 Populasi penelitian adalah 

bank umum konvensional go public yang kemudian dilakukan purposive sampling, se-

hingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 228 dari tahun 2011-2016. Hasil uji f menun-

jukkan bahwa dari ketiga variabel secara simultan mempengaruhi jumlah penyaluran 

kredit dengan nilai Prob (F-statistik) sebesar 0.000000. Hasil uji hipotesis diperoleh 

hasil NPL berpengaruh negatif dan signifikan 0.003 terhadap jumlah penyaluran kredit, 

dapat diartikan bahwa ketika rasio ketidakmampuan bank dalam mengcover kredit ber-

masalah mengalami kenaikan maka jumlah penyaluran kredit menurun. Hal tersebut 

dilakukan agar supaya tidak mempengaruhi modal maupun laba suatu perusahaan, 

langkah lain yang dapat ditempuh untuk mengatasi nilai NPL yang tinggi salah satunya 

adalah rekonstruksi kredit. Harapannya dapat menekan angka rasio NPL sehingga laba 

perusahaan bertambah, secara tidak langsung juga meringankan nasabah dalam me-

nyelesaikan kewajibannya. 

Nilai NPL setelah dimoderasi oleh Suku Bunga Indonesia berpengaruh positif 

signifikan 0.000 terhadap jumlah  penyaluran kredit, dapat diartikan bahwa suku bunga 

SBI memperkuat bank dalam menyalurkan kreditnya meskipun rasio angka NPL nya 

naik. Sebagai bahan pertimbangan suatu bank melakukannya karena apabila suatu enti-

tas meletakkan sejumlah dana di SBI pada saat rate nya tinggi, maka dana yang kembali 

pada bank juga tinggi. Sehingga sejumlah dana tersebut dapat digunakan untuk 

mengcover sejumlah angka rasio NPL yang tinggi. Nilai ROA sebelum maupun sesudah 

dimoderasi oleh Suku Bunga SBI tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap jumlah penyaluran kredit, dengan kata lain suatu bank tidak mengalokasikan 

sejumlah laba untuk aktivitas kredit melainkan aktivitas lain seperti trading surat ber-

harga dan transaksi valuta asing (forex), dan pendapatan yang berbasis fee (fee based 

income). 

 

Implikasi Hasil Penelitian 

Ada baiknya pihak internal tetap memberikan perhatian khusus pada dana yang 

sudah disalurkan agar supaya dapat kembali sampai dengan lunas. Harapannya tidak 

menimbulkan utang tak tertagih, sehingga tidak mengganggu modal yang harusnya bisa 

dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional perbankan selain aktivitas 

perkreditan. Di sisi lain, bank harus menyeimbangkan antara target pertumbuhan 

dengan potensi kenaikan NPL akibat melemahnya kondisi ekonomi. Kebijakan me-

maksimalkan porsi laba ditahan, meningkatkan biaya pencadangan atau provisi bisa 
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menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat ketahanan permodalan saat ekonomi 

melemah. 

 

Agenda Penelitian Mendatang 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melengkapi keterbatasan dari 

penelitian sebagai berikut. Pada penelitian berikutnya perlu dilakukan penambahan var-

iabel kontrol seperti Ukuran Bank (size). Determinasi penyaluran kredit perlu untuk 

dikaji secara lebih spesifik  kedalam klasifikasi kredit (modal kerja, investasi dan kon-

sumtif). 
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Abstrak 

  

Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya didirikan sebagai perwujudan  

Peraturan  Daerah. Sampai dengan tahun 2017, tiga puluh tiga (33) Sentra PKL 

sudah  didirikan, namun belum semua  dapat berkembang sebagaimana mestinya ada 

yang mati suri dan ada yang pengoperasiannya  tidak  maksimal. Pedagang 

meninggalkan sentra dan lebih senang berjualan diluar sentra. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian pada PKL yang berjualan di luar Sentra PKL di Surabaya yang meliputi 

lokasi/tempat, harga makanan dan minuman, kualitas, promosi dan pelayanan. 125 

orang konsumen  dijadikan sampel diambil secara accidental sampling kemudian 

data diambil menggunakan kuesioner. Hasil deskripsi karakteristik  dapat diketahui 

bahwa konsumen pedagang kaki lima yang berjualan di luar sentra PKL di Surabaya 

adalah wiraswasta laki-laki yang berusia  antara  20 – 29 tahun dengan  pendapatan  

kuarng dari Rp 2.500.000,-per bulan. Hasil analisis regresi  menunjukkan bahwa  

lokasi/tempat, harga makanan dan minuman, kualitas, promosi  dan pelayanan 

secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan  

pembelian  pada  pedagang  yang berjualan di luar Sentra PKL di Surabaya, dimana  

faktor pelayanan  menunjukkan angka yang lebih besar dari faktor yang lain.  

 

Kata Kunci : Lokasi,  Harga makanan dan minuman, Kualitas, Promosi, Pelayanan 

dan Keputusan Pembelian  
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I. PENDAHULUAN 

Pedagang kaki lima (PKL) senantiasa dibicarakan di seluruh kota di 

Indonesia, mereka selalu menimbulkan kesan yang buruk terhadap penataan 

ruang kota seperti estetika, ketidakteraturan, ketertiban, kebersihan, 

keamanan, penurunan kualitaslingkungan dan permasalahan lalu lintas. 

(dinkop-umkm.surabaya.go.id, 26 November 2013). Demikian halnya kota 

Surabaya, PKL menjadi permasalahan tersendiri.Untuk mewujudkan  

Peraturan Daerah No: 17/2003, Pemerintah Kota Surabaya tetap konsisten 

dengan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan baik 

dari aspek kelembagaan, penataan tempat usaha dan penguatan modal, yang 

selanjutnya dapat memotivasi peran swasta dan BUMN untuk ikut serta dalam 

menyediakan dan meningkatkan kualitas tempat usaha. 

(Wispandono,M,2011). 

 Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dengan didukung 

kalangan industriawan dalam mengembangkan wisata kuliner  telah 

melakukan transformasi pengelolaan PKL yang diakomodir secara resmi oleh 

pemerintah kota melalui Departemen Koperasi dan UMKM dalam suatu 

tempat yang terlokalisir yang diberi nama Sentra PKL. Dinas Koperasi dan 

UMKM telah menyelesaikan 33 sentra PKL, namun dalam keyataannya tidak 

semua sentra ramai dikunjungi pembeli sehingga banyak pedagang kaki lima 

yang berjualan di luar area sentra. (m.beritajatim.com, 23 Maret 2015).  Kondisi 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan CMS Handayani, dkk(2014) bahwa 

pembeli di sentra setiap hari rata-rata kurang dari tiga puluh orang mengakibatkan 

pendapatan yang diterima berkurang. Namun demikian apabila berjualan diluar sentra 

pendapatan bersih bisa mencapai Rp 350.000,- per hari (CMS Handayani,dkk, 2017)  

 Banyak hal yang dapat mempengaruhi  pendapatan  usaha dibidang makanan 

dan minuman atau kuliner utamanya PKL. Dalam persaingan bisnis kuliner sekarang 

ini, konsumen akan mempertimbangkan banyak faktor untuk memilih sebuah produk, 

seperti halnya lokasi, harga, kualitas produk, promosi dan pelayanan.  Lokasi 

merupakan salah satu bagian yang mendasar bagi konsumen dalam pemutusan 

pembelian, apabila lokasi mudah dijangkau transpotasi maka usaha tersebut 

mempunyai nilai tambah tersendiri. Lokasi tidak luput memberikan andil dalam 

kesuksesan suatu usaha kuliner. Konsumen akan sangat terbantu apabila ketika 

mereka menginginkan suatu produk dapat segera menikmati produk tersebut. 

Pentingnya lokasi dari suatu usaha kuliner tidak boleh diremehkan sehingga pemilihan  

lokasi yang tepat dan strategis menjadi salah satu cara untuk menarik minat dalam 

melakukan proses keputusan pembelian.  

 Seperti halnya pendapat Tjiptono (2004) bahwa dalam pemilihan lokasi 

diperlukan pertimbangan yang cermat meliputi kemudahan (Akses) atau kemudahan 
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untuk dijangkau dengan sarana transportasi umum, (Visibilitas) yang baik yaitu 

keberadaan lokasi yang dapat dilihat dengan jelas, lokasi berada pada lalu lintas 

(Traffic) atau berada pada daerah yang banyak orang berlalu lalang yang dapat 

memberikan peluang terjadinya transaksi penjualan. Selain ditinjau dari lokasi dalam 

memutuskan pembelian, harga juga perlu dipertimbangkan.  Konsumen akan mencari 

tau mengenai harga dan membeli produk yang harganya sesuai dengan manfaat yang 

ditawarkan dengan kemampuan membelinya.  

 Lupiyoadi(2006) menyatakan bahwa harga yang terjangkau menjadi pemicu 

untuk meningkatkan kinerja pemasaran, namun demikian harga juga menjadi 

indikator kualitas dimana produk dengan kualitas tinggi akan berani ditawarkan  

dengan harga yang tinggi pula. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk. Faktor lain yang 

juga tidak kalah penting menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam memutuskan 

pembelian adalah kualitas produk. Menurut Kotler & Amstrong (2012), kualitas 

produk merupakan senjata  strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Jadi  

hanya perusahaan dengan kualitas produk yang paling baik akan tumbuh dengan 

pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan akan lebih berhasil dari perusahaan yang 

lain. Konsumen tentu menginginkan kualitas yang terbaik dari produk yang meraka 

beli. Dalam usaha kuliner, yang menjadi perhatian utama konsumen adalah cita rasa, 

kebersihan, pilihan menu, durasi penyajian, harga, lokasi, promosi dan pelayanan.  

 Berbicara mengenai promosi yang dilakukan oleh pengusaha yang 

menginginkan berkembang perlu diketahui konsumen.  Melalui  promosi, konsumen 

akan dapat mengetahui  keunggulan produk yang ditawarkan perusahaan.  Promosi 

merupakan aspek penting dalam manajemen pemasaran karena dengan promosi, 

konsumen yang semula tidak tertarik terhadap suatu produk bisa berubah pikiran dan 

menjadi tertarik pada produk tersebut.  Melalui promosi konsumen mau mencoba 

produk tersebut dan mendorong konsumen yang sudah ada untuk  membeli produk 

lebih sering lagi. Pada dasarnya promosi merupakan usaha marketing yang 

memberikan berbagai upaya insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan, 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa (Sumarmi dan Soeprihanto, 2010). 

Konsumen akan mencari informasi tentang merek ( brand information ) sebelum 

mereka memilih suatu merek produk atau layanana jasa. Informasi melalui merek atau 

jasa biasanya mereka dapatkan dari iklan ataupun promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

 Selain faktor tersebut diatas pelayanan merupakan  hal yang paling penting bagi 

usaha kuliner. Pelayanan berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta 

ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen. Pelayanan menjadi 

perhatian konsumen dalam bisnis kuliner. Menurut Kotler(2000),  pelayanan 

merupakan setiap tindakan atau kinerja yan g ditawarkan kepada pihak lain yang 



 

Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
 

89 

 

secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan 

sehingga hanya dapat diukur dari kepuasan konsumen yang didapat dari kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh penjual. 

  Memperhatikan kondisi diatas maka perlu dikaji dengan melakukan penelitian 

tentang analisis keputusan  pembelian  pada pedagang kaki lima  yang berjualan di 

luar Sentra PKL meliputi lokasi/tempat, harga makanan dan minuman, kualitas, 

pelayanan dan promosi.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN   

2.1 Sentra PKL 

  Pedagang Kaki Lima ( PKL) merupakan  istilah  untuk  menyebut  pedagang 

yang mejalankan usahanya dengan menggunakan gerobak sehingga memudahkan 

untuk berpindah tempat.  Istilah seperti ini ditafsirkan dengan jumlah kaki pedagang 

ada lima, dimana dua kaki adalah milik pedagang dan ditambah tiga kaki gerobak 

yang dipakaiuntuk berjualan. Pengertian PKL terus  berkembang sehingga menjadi 

kabur artinya.  Nazir  ( dalam CMS Handayani, Tony Susilo W,  2016)  menyatakan 

bahwa  PKL  tidak lagi berdagang diatas trotoar saja tetapi disetiap  jalur pejalan kaki , 

tempat parkir, ruang terbuka, taman, terminal dan bahkan perempatan jalan dan 

berkeliling ke rumah-rumah penduduk. PKL menjadi permasalahan tersendiri bagi 

pemerintah, demikian halnya di kota Surabaya.  

  Penertiban  senantiasa diupayakan pemerintah kota Surabaya dengan membuat 

Kawasan/Sentra PKL binaan sebagaimana diatur dalam Peraturan  Daerah Kota 

Surabaya Nomor  17 tahun 2003  tentang  Penataan dan Pemberdayaan  PKL. Dalam 

peraturan tersebut dikatakan bahwa PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan 

usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau 

perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan 

fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Pasal 4 (1) peraturan tersebut menyatakan 

bahwa  setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang 

dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.  

  Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penataan bagi PKL, hal ini 

dikarenakan keberadaannya tidak  pada tempatnya. Mengacu pada Peraturan Daerah 

Kota Surabaya No.9 Tahun 2014, tentang penyediaan ruang bagi PKL di pusat 

perbelanjaan dan pusat perkantoran di kota Surabaya maka  Perda ini dibuat untuk 

mengatur dan memberikan pembinaan PKL, agar PKL tidak lagi menganggu 

ketertiban dan keindahan Surabaya. Proses pemberdayaan  PKL yang dilakukan 

pemerintah kota Surabaya melalui pembangunan Sentra PKL beserta fasilitas yang 

ada didalamnya kemudian dilanjutkan dengan melakukan relokasi dengan pendekatan 

persuasif  melalui sosialisasi secara bertahap. Tahap selanjutnaya , pemerintah kota 
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memberikan pembinaan ketrampilan yang diberinama pembinaan teknis( bintek) 

perihal manajemen dan produksi. 

  

2.2 Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran merupakan  perangkat pemasaran yang meliputi produk, 

penentuan harga, promosi, distribusi, digabungkan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkan pasar sasaran . Marketing  mix is good marketing tool is a set of products, 

pricing, promotion, distribution, combined to produce the desired response of the 

target market (Kotler dan Amstrong, 2012). Demikian halnya pendapat Buchari Alma 

(2007) bahwa Marketing mix adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, 

agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling 

memuaskan.  Zeithaml dan Bitner (2009) menyatakan bahwa bauran pemasaran 

adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan 

dalam melakukan komunikasi dengan tamu dan untuk memuaskan tamu. Sedangkan 

Hurriyati (2010) menyatakan bahwa  bauran pemasaran merupakan unsur pemasaran 

yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir, dan digunakan dengan tepat, sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif, sekaligus memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 Sumarni dan Soeprihanto(2010) menyatakan bahwa  bauran pemasaran  adalah 

kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sitem pemasaran. 

Dengan kata lain bauran pemasaran merupakan kumpulan variabel yang dapat 

digunakan oleh perusahaan/pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi keluhan 

konsumen. Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat pemasaran yang dikenal 

dengan marketing mix 4P, yaitu product, price, place, promotion sedangkan dalam 

pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti people,physical 

evidence dan process sehingga dikenal dengan marketing mix 7P(Kotler & Keller : 

2009).  Variabel tersebut  meliputi : 

1. Product adalah  apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan 

perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan 

atau kebutuhan‖.  

2. Price adalah Jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya‖.  

3. Place yang biasa disebut dengan distribusi adalah  saluran dimana produk tersebut 

sampai kepada konsumen. 

4. Promotion adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Atau aktivitas untuk  

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 
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5. Physical Evidence, merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

6. Peple adalah semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa sehingga 

dapat mempengaruhi persepsi pembeli.  

7. Process adalah semua prosedur, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan 

untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam 

bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri.  

 

2.3. Keputusan Pembelian  

  Keputusan  pembelian  konsumen merupakan hal penting  bagi  pelaku usaha. 

Menurut  Kotler dan Armstrong (2010), keputusan  pembelian adalah membeli merek 

yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada. Keputusan pembelian 

menunjukkan adanya konotasi rasional yaitu pertimbangan yang melibatkan 

pemikiran, manfaat dan fungsional. Sedangkan Morissan (2010) menyatakan bahwa 

keputusan pembelian (purchase intention) adalah tahap selanjutnya setelah adanya 

niat atau keinginan membeli, namun keputusan pembelian tidak sama dengan 

pembelian yang sebenarnya (actual purchase). 

  Swastha dan Handoko (2010) mengemukakan bahwa :―Keputusan pembelian 

merupakan proses dalam pembelian yang nyata, apakah membeli atau tidak.‖ 

Terdapat lima peran  dalam keputusan membeli : 

1. Initiator, Orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa.  

2. Influencer,Orang yang nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan. 

3. Decider,  Orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan 

pembelian, dengan bagaimana cara membeli, dan di mana akan membeli. 

4. Buyer, Orang yang melakukan pembelian nyata. 

5. User, Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. 

 

2.4 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian  

Berdasar latar belakang dan teori , maka kerangka konseptual digambarkan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

        

                                           

 

 Lokasi (X1) 

Harga Makanan dan 

Minuman (X2) 

Kualitas Produk (X3) 

Promosi (X4) 

Pelayanan (X5) 

Keputusan Pembelian 

(Y) 
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Gambar 1. Model Konseptual 

 

Berdasarkan uraian teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

H1 : Lokasi  berpengaruh positif terhadap keputusan  pembelian  pada pedagang    

yang berjualan di luar Sentra PKL di Surabaya  

H2 : Harga makanan dan minuman berpengaruh positif terhadap keputusan   

 pembelian  pada pedagang yang berjualan di luar Sentra PKL di Surabaya  

H3  : Kualitas Produk berpengaruh positif  terhadap keputusan  pembelian  pada  

pedagang yang berjualan di luar Sentra PKL di Surabaya  

H4  : Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan  pembelian  pada pedagang 

kaki lima  yang berjualan di luar Sentra PKL di Surabaya 

H5 : Pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan  pembelian  pada pedagang  

 yang berjualan di luar Sentra PKL di Surabaya 

 

 III.  METODE PENELITIAN  

3.1  Populasi  dan Sampel  

  Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli  pada Pedagang 

Kaki Lima yang berjualan diluar Sentra PKL di  Surabaya. Penentuan jumlah sampel 

berdasarkan  pendapat  Hair et al. (1998) yang menyatakan bahwa ukuran sampel 

paling sedikit 50 responden atau yang paling baik adalah lebih dari 100 responden. 

Demikian halnya, jika populasi sangat besar maka perlu dilakukan pengambilan 

sampel (sampling). Menurut Ferdinand (2006) ukuran sampel yang sesuai adalah 

antara 100-200 sampel.Karena  populasi yang dituju terlalu besar dengan  jumlah  

yang  berubah-ubah maka  sampel dihitung berdasarkan rumus sebagai  berikut n= 

(25 x variabel independen) = 25 x 5 variabel independen = 125 sampel. Dari 

perhitungan tersebut ditentukan 125 responden sebagai sampel dan diambil  secara 

Actidental Sampling. 

 

3.2. Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

      Variabel independen, diukur dengan : 

a. Lokasi (X1),  yaitu tersedianya tempat atau fasilitas  dimana PKL melakukan 

kegiatan usahanya atau  berjualan 

b. Harga Makanan dan Minuman( X2), adalah sejumlah uang yang dikeluarkan 

konsumen untuk mendapatkan produk makanan dan minuman  

c. Kualitas Produk (X3), adalah kecocokan penggunaan atau ciri produk untuk 

memenuhi kepuasan dan baik buruknya kualitas suatu produk yang dapat 

dirasakan konsumen  

d. Promosi (X4), adalah suatu aktivitas yang dapat mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk konsumen untuk membeli produk. 



 

Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
 

93 

 

e. Pelayanan(X5), adalah sesuatu yang dapat disampaikan / dirasakan  konsumen 

pada saat membeli produk makanan dan minuman  

 

Variabel dependen adalah Keputusan Pembelian (Y),  yaitu  suatu keputusan  

konsumen  untuk  membeli produk  makanan dan minuman yang dijual  PKL diluar 

Sentra PKL  untuk  memenuhi kebutuhannya.  

 

3.3 Teknik Pengambilan Data  

 Penelitian ini  termasuk dalam penelitian non eksperimen yang bersifat 

kausal(sebab akibat). Seperti yang disampaikan oleh Santosa dan Tjiptono (2001) 

bahwa  riset kausal  bertujuan untuk memahami variabel yang menjadi penyebab ( 

variabel  indipenden ) dan  variabel yang menjadi akibat ( variabel dependen)  dari 

suatu fenomena serta untuk menentukan karakteristik hubungan antara variabel kausal 

dan dampak yang diprediksi.  

       Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan melalui survei dengan cara 

menyebarkan kuesioner meliputi persepsi akan lokasi, harga makanan dan minuman, 

kualitas produk, promosi dan pelayanan serta keputusan pembelian.  

 

3.4  Metode  Analisis Data  

Analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi 

Berganda yang sebelumnya sudah dilakukan uji analisis instrumen untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas. Analisis regresi berganda  dipakai untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas akan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat 

dan mengetahui  besarnya  pengaruh apakah cukup significant  pada level 5%. 

Penetapan variabel bebas yang dianggap significant mempengaruhi variabel terikat  

hanya pada variabel  yang memilki nilai  significant  f lebih kecil dari 0,01.  Dalam 

analisis ini juga dilakukan uji asumsi klasik dengan cara menguji error dari regresi 

yang bersifat iidn( identik, independen dan normal) serta menguji  interkorelasi antar 

variabel bebas. Bentuk  umum  persamaan regresi  adalah  :   

 

Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 

Dimana  :  

Y : Keputusan Pembelian  

α : Konstanta  

β1 : Koefisien prediktor untuk variabel Lokasi (X1) 

β2 : Koefisien prediktor untuk variabel Harga Makanan dan Minuman(X2) 

β3 : Koefisien prediktor untuk variabel Kualitas Produk  (X3) 

β4 : Koefisien prediktor untuk variabel Promosi(X4) 
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β5 : Koefisien prediktor untuk variabel Pelayanan (X5) 

x1 : Koefisien regresi variabel Lokasi  (X1) 

x2 : Koefisien regresi variabel Harga Makanan dan Minuman  (X2) 

x3 : Koefisien regresi variabel Kualitas Produk  (X3) 

x4 : Koefisien regresi variabel Promosi (X4) 

x5 : Koefisien regresi variabel Pelayanan (X5) 

 

IV. PEMBAHASAN   

      4.1 Deskripsi Responden 

      Melalui penyebaran kuesioner  secara langsung kepada responden  yang 

melakukan pembelian pada  pedagang kaki lima yang berjualan di luar Sentra PKL 

di Surabaya dapat diinformasikan sebagai berikut : 

a. Konsumen yang melakukan pembelian di luar Sentra PKL di Surabaya 

didapatkan hasil terbanyak  (34,88%) pada posisi usia 20 – 29 tahun, diikuti 

dengan usia  40-49 tahun sebanyak 21,60 % dan terkecil ada pada usia 

kurang dari  20 tahun sebanyak 11,20%. 

b. Jenis kelamin konsumen  yang membeli di luar Sentra PKL di Surabaya 

kebanyakan  laki-laki, dari 125 orang konsumen yang dijadikan sampel 81 

orang(64,80%)  laki-laki dan 44 orang( 35,20%)  perempuan.  

c. Konsumen  pedagang kaki lima yang berjualan di luar sentra PKL di 

Surabaya terbanyak bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 71 orang ( 56,8%), 

pelajar/mahasiswa sebanyak 20% , ibu rumah tangga 12,80% dan sebagian 

kecil adalah PNS/ABRI sebanyak  10,40% 

d. Konsumen dengan pendapatan kurang dari Rp 2.500.000,-per bulan  

menunjukkan angka yang terbanyak 61 orang (48,8%) kemudian diikuti 

berpendapatan Rp 2.501.000- 3.500.000,- sebanyak 28,8% dan 22,40% 

berpendapatan lebih dari Rp3.500.000,- per bulan.  

 

4.2 Hasil  Analisis Regresi LinearBerganda 

    Analisis regresi digunakan untuk mengetahui faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen membeli pada pedagang yang berjualan di luar 

Sentra PKL. Hasil analisis regresi secara rinci seperti tabel dibawah ini : 
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            Tabel 1:   Hasil Regresi Linier  Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15,813 ,713  22,176 ,000   

Lokasi -,216 ,022 -,544 -9,938 ,000 ,793 1,262 

Harga 

Mamin 

,139 ,035 ,224 3,973 ,000 ,748 1,337 

Kualitas 

Produk   

,150 ,030 ,283 4,964 ,000 ,732 1,366 

Promosi -,230 ,026 -,568 -8,754 ,000 ,564 1,775 

Pelayanan ,392 ,027 ,897 14,419 ,000 ,612 1,634 

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

 Sumber:  Data  diolah  

 Tabel diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

 

Y  = 15,813 – 0, 216 X1 + 0,139X2 + 0,150X3– 0,230X4+ 0,392 X5 

 

 Hasil regresi linier berganda pada tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa 

semua  variabel  independen yaitu Lokasi, Harga makanan dan minuman, Kualitas 

Produk,Promosi dan Pelayanan signifikan mempengaruhi variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. 

   

4.3 Koefisien Determinasi  

  

  Hasil analisis  koefisien determinasi seperti dibawah ini : 

Tabel 2 .Koefisien  Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,941
a
 ,886 ,874 ,452 ,096 

a. Predictors: (Constant), promosion, place, price, product, process 

b. Dependent Variable: buying decision 

 

  Pada koefesien determinasi digunakan nilai Adjusted R Square (sudah 

terkoreksi oleh sampel)=0,874, yang memiliki arti bahwa 87,4% variabel independen 
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yang meliputi Lokasi, Harga makanan dan minuman, Kualitas Produk, Promosi  dan  

Pelayanan  mempengaruhi variabel dependen (keputusan pembelian )  

V. KESIMPULAN  

   Berdasarkan hasil analisis data dan uraian sebelumnya  

tentangkeputusankonsumen untuk  melakukan  pembelian pada Pedagang Kaki Lima 

yang berjualan di luar Sentra  PKL di Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Konsumen Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di luar  Sentra PKL di 

Surabaya adalah wiraswasta laki-laki yang berusia  antara  20 – 29 tahun 

dengan  pendapatan  kurang dari  Rp 2.500.000,- per bulan.  

2. Lokasi, Harga makanan dan minuman, Kualitas Produk, Promosi  dan 

Pelayanan signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Koefisien 

determinasi  menunjukkan  angka 87,4% variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen  

3. Faktor Pelayanan mempunyai pengaruh yang lebih besar dari faktor yang lain, 

yang berarti konsumen merasa cepat dilayani, dapat mengambil sendiri, tidak 

perlu menunggu terlalu lama dan merasa keluhan segera dapat ditanggapi. 
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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pengungkapan kinerja   

lingkungan, pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam 30 Saham IDX 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa 

kinerja lingkungan dan laporan keberlanjutan dimensi sosial berpengaruh                     

terhadap kinerja keuangan.  

 

Kata Kunci: Kinerja Lingkungan, Laporan Keberlanjutan, Kinerja Keuangan 
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1 PENDAHULUAN 

Pemerintah saat ini sedang berfokus mengenai pembangunan dan kesejahteraaan 

masyarakat. Salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkannya yaitu dengan  ikut 

serta dalam mendukung program MDGs (Millenium Development Goals) yang memiliki 

17 tujuan. Agar pembangunan milenium dapat tercapai, diperlukan dukungan semua 

pihak khususnya dukungan para pelaku bisnis. Hal ini disebabkan karena salah satu 

tujuan dari MDGs berfokus untuk mengatasi permasalahan mengenai perubahan iklim. 

Perubahan iklim ini salah satunya disebabkan karena kegiatan operasional perusahaan 

yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Untuk mendukung program 

pemerintah, kementrian lingkungan hidup telah melakukan Program Penilaian Peringkat 

Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk mendorong 

perusahaan lebih bertanggung jawab atas kegiatan operasinya. Secara umum peringkat 

kinerja PROPER dibedakan menjadi lima warna sesuai dengan peringkat ketaatannya 

yaitu warna emas yang mewakili perusahaan yang secara konsisten menunjukkan 

keunggulan lingkungan dalam proses produksinya, melaksanakan bisnis yang beretika 

dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Selanjutnya warna hijau, biru, merah dan 

hitam.  

Hal ini menyebabkan adanya pergeseran paradigma dimana perusahaan tidak saja 

dinilai dari kinerja perusahaan (laba perusahaan) saja tetapi juga dinilai dari kinerja                        

lingkungannya, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih memfokuskan bagaimana 

kegiatan operasional perusahaan dapat terus berjalan dengan tetap memperhatikan keles-

tarian alam (planet), kesejahteraan masyarakat (people) dan memperoleh laba (profit). 

Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan Suartana (2010) yang menjelaskan 

bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah investasi di masa depan un-

tuk keberlanjutan organisasi. Salah satu cara untuk menginformasikan kepada investor 

bahwa  perusahaan telah ikut serta dalam tanggung jawab sosial khususnya terkait dengan 

lingkungan yaitu dengan mengungkapkan informasi tersebut secara sukarela kedalam 

laporan keuangan atau laporan keberlanjutan (sustainability report).  

Ernest and Young (2013) menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan merupakan sa-

lah satu hal yang penting bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasi da-

lam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan bagi stakeholders. Meskipun masih belum 

adanya peraturan yang mengatur mengenai pengungkapan sukarela, perusahaan berkeya-

kinan bahwa dengan mengungkapkan kinerja lingkungannya akan memberikan nilai posi-

tif terhadap perusahaan yang didukung pula oleh Gunawan (2015), Adams (2002). 

Perusahaan yang memfokuskan kinerja lingkungan maka akan meningkatkan citra perus-

ahaan di masa yang akan datang sehingga akan berpengaruh pada peningkatan kinerja 

keuangan (Butler et al:2011). 

Penelitian ini menggunakan signaling, stakeholder dan legitimacy theories. Dengan 

adanya pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Lingkungan maka perusahaan 

dapat memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan terkait dengan informasi yang 

disajikan oleh perusahaan terkait dengan pengungkapan ekonomi, lingkungan, sosial da-
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lam Sustainability Report dan kinerja keuangan. Harapannya sinyal yang diberikan pe-

rusahaan dapat menarik pemangku kepentingan yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Selain itu perusahaan juga bertanggungjawab kepada stakeholder untuk 

memberikan informasi terkait kondisi perusahaan. Perusahaan mengungkapkan informasi 

secara transparan kepada stakeholder untuk mempertahankan kelangsungan hidup perus-

ahaan. Selain  mememnuhi kebutuhan stakeholder, perusahaan juga memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang dijelaskan dalam teori legitimasi, perusahaan bertanggungjawab atas 

bisnis operasi yang  dilakukan perusahaan kepada masyarakat dengan memberikan per-

hatian salah satunya dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam kehidupan 

masyarakat. Berdasarkan atas latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan Sustainability report dimensi ekonomi, lingkungan, sosial 

dan kenerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.  

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Laporan keberlanjutan saat ini menjadi popular, yang dimana laporan keberlanjutan   

menjadi bentuk pelaporan perusahaan mengenai tanggungjawab ekonomi, lingkungan 

dan sosial perusahaan (Jones et al, 2016; Uyar, 2016). Salah satu cara perusahaan 

mengkomunikasikan kondisi perusahaan yaitu dengan menerbitkan laporan kepada 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Laporan yang diterbitkan 

perusahaan dibedakan menjadi dua yaitu laporan keuangan yang wajb diterbitkan perus-

ahaan yang go public dan laporan yang sifatnya sukarela yaitu laporan keberlanjutan. 

Saat ini banyak perusahaan yang tidak hanya menerbitkan laporan keuangan wajib saja, 

melainkan sudah banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Perus-

ahaan tidak hanya mengungkapkan kinerja keuangan melainkan perusahaan juga menyer-

takan informasi terakit kinerja lingkungan, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah. 

Laporan keberlanjutan merupakan media komunikasi manajemen terkait dengan kegiatan 

perusahaan kepada pihak yang berkepentingan serta membantu dalam melakukan 

penilaian mengenai keberlanjutan perusahaan. (Herzig dan  Scaltegger, 2011). Laporan 

keberlanjutan membantu pihak internal maupun eksternal stakeholders dalam mem-

berikan gambaran terkait posisi dan aktivitas perusahaan dalam aspek ekonomi, ling-

kungan dan sosial. Hal yang sama dikemukakan oleh Dalal (2002) yang menjelaskan 

mengenai manfaat laporan keberlanjutan. Hal ini didukung pula oleh Bartels (2008) yang 

menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela dapat meningkatkan nilai perusahaan . 

Laporan keberlanjutan yang disiapkan oleh perusahaan mengacu pada kerangka GRI. 

GRI menyediaan pedoman dalam pembuatan laporan keberlanjutan sehingga terdapat 

keseragaman bentuk laporam. Lock dan Seele (2016) menjelaskan bahwa strandarisasi 

laporan keberlanjutan dapat meningkatkan kualitas tanggung jawab sosial perusahaan.   

 

 

 

Pengaruh Sustainability Report Dimensi Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan 
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 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keberlanjutan dapat                

meningkatkan kinerja keuangan. Dimensi ekonomi ini terbagi menjadi beberapa aspek, 

publik lain kinerja ekonomi, keberadaan di pasar, dampak ekonomi tidak langsung dan 

praktik pengadaan. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam laporan ini dapat memberikan 

sinyal baik kepada pemangku kepentingan. Laporan ini akan membantu manajemen da-

lam mengidentifikasi serta menanggapi keinginan dari stakeholder. Dengan memper-

hatikan kepentingan  stakeholder melalui sustainability report serta memberikan sinyal 

maka stakeholder dapat lebih tertarik untuk melakukan investasi di perusahaan dan akan 

berdampak pada nilai perusahaan serta kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan atas 

penjelasan ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Sustainability report dimensi ekonomi berpengaruh positif  terhadap kinerja keu-

angan 

 

Pengaruh Sustainability Report Dimensi Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan 

Salah satu bentuk penerapan legitimacy theories pada perusahaan yaitu melalui 

tanggungjawab perusahaan terkait dengan lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban                            

perusahaan yang terdapat dalam laporan keberlanjutan antara lain pemilihan bahan yang 

ramah lingkungan, penggunaan bahan daur ulang, konsumsi energi, air serta perlindungan 

keanekaragaman hayati, dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa. Perusahaan 

mengungkapkan aspek tersebut, untuk memberikan informasi bahwa kegiatan operasional 

yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (mengacu pada pedoman 

GRI). Informasi mengenai kepatuhan terhadap lingkungan atas bisnis yang dilakukan pe-

rusahaan, menggiring opini  ublic bahwa perusahaan telah bertanggung jawab atas 

kegiatan bisnisnya, tentunya ini akan memberikan nilai baik bagi perusahaan dan akan 

tercermin pada kinerja keuangan. Semakin banyaknya investor, masyarakat, pemerintah, 

konsumen, karyawan, pemasok yang memberikan kepercayaan kepada perusahaan atas 

tanggung jawab lingkungan, akan memberikan dampak pada peningkatan nama baik pe-

rusahaan, sehingga perumusan hipotesisnya : 

H2 : Sustainability report dimensi lingkungan berpengaruh positif  terhadap kinerja                    

keuangan 

 

Pengaruh Sustainability Report Dimensi Sosial terhadap Kinerja Keuangan 

Pengungkapan Sustainability Report dimensi sosial dibagi menjadi beberapa kate-

gori, meliputi praktik ketanagakerjaan dan kenayamanan bekerja, hak asasi manusia, 

masyarakat dan tanggung jawab atas produk. Pengungkapan sosial ini merupakan upaya 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan memperhatikan kepent-

ingan sosial salah satunya kepentingan karyawan. Dengan memperhatikan hak karyawan 

yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia, maka karyawan akan me-

rasa nyaman bekerja dan akan loyal kepada perusahaan. Karyawan akan merasa memiliki 

perusahaan, sehingga karyawan akan memenuhi kewajibannya sebagai karyawan dan 
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akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H3 : Sustainability report dimensi sosialn berpengaruh positif  terhadap kinerja                    

keuangan 

 

Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan 

Capaian atas tanggung jawab kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah                    

dilakukan perusahaan tercermin dalam peringkat penilaian PROPER. Peringkat yang                        

diperoleh perusahaan menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan 

jasa. Perusahaan yang memperoleh peringkat tertinggi yaitu Emas menunjukkan bahwa 

perusahaan telah melakukan proses bisnis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

pemerintah, mengelola lingkungan dengan baik lebih dari yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah (peraturan yang berlaku). Semakin tinggi peringkat yang diperoleh akan 

berdampak pada  semakin meningkatnya kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat  dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 H4 : Kinerja Lingkungan  berpengaruh positif  terhadap kinerja  keuangan 

 

3 METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam index 30 

IDX, sedangkan sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah index IDX Tahun 2012-

2016. Metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive 

sampling dimana metode ini menggunakan beberapa kriteria dalam pengambilan sampel . 

Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel 

Perusahaan yang terdaftar dalam 30 IDX tahun 2012 sampai dengan 2016 21 

Perusahaan yang menggunakan satuan rupiah dalam laporan keuangan (2) 

Perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2012 sampai 

dengan 2015 

(11) 

Total sampel 8 

Total Sampel selama 4 tahun 32 

Tabel 2 Definisi Operasional 

Variabel Pengukuran 

Kinerja Keuangan (Return on Asset) Laba Bersih Setelah Pajak 

Total Aset 

Kinerja Lingkungan (Mengacu pada hasil 

penilaian PROPER) 

Emas (skor 5), Hijau (skor 4), Biru                

(skor 3),  Merah (skor 2) dan Hitam 

(skor 1) 

Laporan Keberlanjutan_Kinerja Ekonomi                   

(9 item pengungkapan) 

Jumlah Item yang diungkapkan 

          Total Pengungkapan 

Laporan Keberlanjutan_Kinerja Ling-

kungan (34 item pengungkapan) 

Jumlah Item yang diungkapkan 

          Total Pengungkapan 

Laporan Keberlanjutan_Kinerja Ling-

kungan (48 item pengungkapan) 

Jumlah Item yang diungkapkan 

          Total Pengungkapan 

Nilai Perusahaan Rasio Tobin’s Q = 
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(Nilai Pasar Ekuitas (Closing Price x 

jumlah saham beredar) + Total Hutang) :                         

(Total Aktiva + Total Hutang)  

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Adapun 

Model persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian yaitu :  

 

KK i,t = β0+β1KLi,t+ β2SRE i,t + β3SRL i,t + β4 SRSi,t + e 

Keterangan : 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3, β...  = Koefisien Regresi 

KK i,t   = Kinerja keuangan yang diukur menggunakan  

   Return On Asset i pada tahun t 

KL i,t   = Kinerja Lingkungan i pada tahun t  

SRE i,t  = Sustainability Report Ekonomi pada tahun t 

SRL i,t   = Sustainability Report Lingkungan pada tahun t 

SRS i,t   = Sustainability Report Sosial pada tahun t 

e       = Error (Kesalahan Pengganggu) 

4 PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan kolmogrov smirnov, menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal dengan nilai asymp sig > 0.05, pada tabel 3 menunjuk-

kan nilai asymp sig sebesar 0.173 sehingga dapat disimpulkan bahwa berdistribusi nor-

mal. 

Tabel 3 Uji Normalitas 
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Tabel 4 Hasil Analisis Regresi 

 

Berdasarkan tabel 4 variabel kinerja lingkungan, sustainability report sosial, ling-

kungan dan ekonomi dapat menjelaskan kinerja keuangan sebesar 43,8 persen, hal ini 

dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0.438 sedangkan 56.2 dijelaskan oleh faktor 

lain. 

Tabel 5 Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji F pada tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.001 dimana varia-

bel kinerja lingkungan, sustainability report sosial, lingkungan dan ekonomi secara ber-

sama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena nilai signifikansi > 0.05. 

Tabel 6 Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan hasil uji t ditemukan bahwa nilai signifikansi untuk sustainability re-

port ekonomi sebesar 0.296 yang dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak ber-

pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena dalam pengungkapan 

sustainability report ekonomi menjelaskan mengenai dampak organisasi terhadap sistem 

ekonomi di tingkat lokal, Nasional dan Global. Laporan ini berisi mengenai penjelasan 

kinerja ekonomi yang meliputi nilai ekonomi yang dihasilkan serta nilai ekonomi yang 

didistribusikan (biaya operasional, upah dan tunjangan karyawan), pembayaran kepada 

pemerintah, bantuan finansial yang diterima pemerintah, sehingga pemangku kepentingan 

(investor, pelanggan dan konsumen) kurang tertarik atas informasi yang disajikan perus-

ahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wijayanti (2016). 

 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil uji t ditemukan bahwa nilai signifikansi untuk sustainability re-

port lingkungan sebesar 0.060 yang dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak ber-
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pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena dalam laporan keber-

lanjutan atas aspek lingkungan, perusahaan mengungkapkan kinerja organisasi  dalam 

konsep keberlanjutan terkait dimensi lingkungan. Capaian atas kinerja organisasi terkait 

dengan lingkungan, akan terlihat secara bertahap sehingga menyebabkan kinerja ling-

kungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pada pengungkapan keberlanjutan 

lingkungan, menitik beratkan bagaimana perusahaan mengelola input (seperti energi dan 

air) dan output (seperti emisi, efluen dan limbah), keanekaragaman hayati, transportasi, 

dampak yang berkaitan dengan produk jasa, kepatuhan pemasok atas lingkungan dan be-

lum memberikan pengungkapan terkait dengan nilai ekonomis yang akan diterima oleh 

pemangku kepentingan (investor, pelanggan dan konsumen) sehingga tidak memberikan 

dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Novianto (2014) 

 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan hasil uji t ditemukan bahwa nilai signifikansi untuk sustainability re-

port  sosial sebesar 0.000 yang dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan dan mendukung hasil penelitian ini mendukung penelitian Ad-

hima (2011). Hal ini disebabkan karena pengungkapan sustainability report aspek sosial 

akan terlihat dampaknya pada jangka panjang, sehingga jika dilihat dalam jangka pendek 

tidak dapat memberikan hasil yang maksimal atas pengungkapan sosial sehingga me-

nyebabkan kinerja keuangan mengalami penurunan. Dalam pengungkapan laporan keber-

lanjutan untuk dimensi sosial (Berdasarkan GRI4) membahas mengenai aspek  tanggung 

jawab perusahaan atas produk dimana perusahaan berhubungan langsung atas kesehatan 

dan keselamatan masyarakat atas produk atau jasa yang diberikan perusahaan. Perus-

ahaan dapat menyampaikan informasi kesehatan dan keselamatan atas produk atau jasa 

melalui pelabelan. Pelabelan ini meliputi sumber komponen utama produk atau jasa, 

dampak komponen atau bahan yang digunakan. Untuk melihat dampak dari produk atau 

jasa tidak dapat dilihat dalam jangka pendek, masyarakat akan merasakan dampak atas 

produk atau jasa dalam jangka panjang dan secara bertahap. Ketika masyarakat merasa 

yakin atas kesehatan dan keselamatan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan, 

maka masyarakat akan  setia atas produk atau jasa tersebut, sehingga akan meningkatkan 

nilai perusahaan di masyarakat dan akan berdampak pada profitabilitas perusahaan, hal 

ini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan jika dalam jangka pendek karena 

pasar akan merespon secara bertahap atas laporan keberlanjutan untuk dimensi sosial. 

 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Berdasarkan hasil uji t ditemukan bahwa nilai signifikansi untuk kinerja lingkungan 

ekonomi sebesar 0.007 yang dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Peringkat yang diperoleh dari hasil PROPER menjadi daya tarik bagi 

stakeholder sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Stakeholder menilai 

bahwa perusahaan telah mampu menjalankan tugasnya terkait dengan pengelolaan ling-
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kungan yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. 

Penelitian ini mendukung penelitian Tjahjono (2013) dimana peringkat penilaian kinerja 

lingkungan menggunakan PROPER merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan. 

 

5 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hanya                     

variabel kinerja lingkungan dan kinerja sosial dalam laporan berkelanjutan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sedikitnya jumlah 

sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 8 perusahaan sehingga total sampel penelitian 

selama 4 tahun sebanyak 32 perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mem-

perpanjang periode penelitian, karena dengan waktu penelitian yang lebih lama dapat 

merefleksikan pengaruh pengungkapan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Adams, C.A. (2002), “Internal Organisational Factors Influencing Corporate Social and    

Ethical Reporting: Beyond Current Theorising”. Accounting, Auditing and Ac-

countability Journal, Vol. 15, No. 2, pp. 223–250. 

Adhima, Mochammad Fauzan. 2011. “Pengaruh Pengungkapan Sustainability report ter-

hadap Profitabilitas Perusahaan studi kasus pada Perusahaan Manufaktur yang ter-

daftar dalam Bursa Efek Indonesia”. 

Butler, J. B. et al. (2011). Sustainability and The Balance Scorecard: Integrating Green 

Measures Into Business Reporting. Journal Management Accounting Quarterly, 12 

(2).  

Dalal-Claytom, B., Bass, S. 2002. “Sustainable Development Strategies : a Reasource 

Book”, Paris. Eartscan Publication Ltd, New York 

Ernst & Young Global Limited. 2013. Value of Sustainability Reporting. A study by Ernst 

& Young LLP and the Boston College Center for Corporate Citizenship.  

Gunawan, J. 2015. Corporate Social Disclosure in Indonesia: Stakeholder's Influence 

and Motivation. Social Responsibility Journal,11(3),535-552.’ 

Global Reporting Initiative. 2012. Sustainability Reporting Guidelines. Version 4. 

Herzig, C., Schaltegger, S., 2011. Corporate sustainability reporting. In: Godermann,                     

J.,  Michelsen, G. (Eds.), Sustainability Communication: Interdisciplinary Perspec-

tives and Theoretical Foundations, pp. 151e169. 

Jones, P., Hiller, D., Comfort, D. 2016. Materiality and External Assurance in Corporate                

Sustainability Reporting : An Exploratory Study of Europe’s Leading Commercial                

Property Companies. Journal of European Real Estate Research, 9(2), 147-170 



Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya 

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” |4 Agustus 2018                

  

 

107 

 

Lock, I., Seele, P., 2016. The Credibility of CSR Reports in Europe. Evidence From A                 

Quantitative Content Analysis in 11 Countries. Journal of Cleaner Production, 122, 

186-200 

Novianto, Eko dan Linda. 2014. “Analisis Pengaruh Sustainability Report Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan. Accounting Analysis Journal 3.3 

Suartana, I Wayan.2010.Akutansi Lingkungan dan Triple Bottom Line Accounting :                         

Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah. Jurnal Bumi Lestari.Vol.10.No.1.hal. 

105-112 

Tjahjono, Mazda. 2013. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dan  

Kinerja Keuangan. Jurnal Ekonomi Vol. 4 No.1 

Uyar, A., 2016. Evolution of Corporate Reporting and Emerging Trends. Journal of                    

Corporate Accounting Finance, 27(4), 27-30 

Wijayanti, Rita., 2016. Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja   

Keuangan. Prosiding Seminar Nasional dan The 3
rd

 Call For Syariah Paper 

(/SANCALL 2016). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 



 

 Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               

  
 

108 

 

REKONSTRUKSI KOPERASI SYARIAH SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT 

PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN 

 

Aji Prasetyo
1
 dan Yandika Fevrian Rosmi

2
 

 
1
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

email: aji.estiga@gmail.com 
2
Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

email: yfefrian@gmail.com 

 

Abstrak 

Keberlangsungan koperasi syariah dihadapkan pada permasalahan modal dikarenakan 

anggota yang kurang memadai. Perolehan anggota koperasi syariah yang menyasar 

masyarakat usaha mikro berbenturan dengan bank umum yang juga menyasar skala 

mikro menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mengetahui rekonstruksi koperasi syariah agar peran dan fungsinya sebagai lembaga 

keuangan mikro yang memberdayakan ekonomi kerakyatan tidak diambil oleh bank 

umum. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa 

rekonstruksi koperasi syariah dilakukan dengan menjalankan linkage programe yang 

bermitra pada bank umum dalam pemenuhan likuiditas untuk memberikan pembiayaan 

kepada masyarakat usaha mikro. Rekonstruksi koperasi syariah untuk menambah 

anggota dan menguatkan fungsi pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan 

menjadi amil zakat produktif yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada 

mustahiq yang kredibel dalam menjalankan usaha untuk memperbaiki kualitas 

hidupnya. 

 

Kata kunci: koperasi syariah, rekonstruksi, linkage program, zakat produktif, ekonomi 

kerakyatan. 
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1 PENDAHULUAN 

Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

kekeluargaan. Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah  

yang kegiatan  usahanya bergerak  di bidang pembiayaan, investasi  dan  

simpanan  sesuai  pola  bagi  hasil  (Syariah).  Unit  jasa keuangan syariah 

selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha  

pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai 

bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Keputusan Nomor 

90/Kep/M.KUKM/IX/2004 dalam Shalahuddin dan Hakim, 2008). 

Pengertian koperasi syariah tersebut dapat digarisbawahi bahwa koperasi 

dibentuk dengan sasaran ekonomi rakyat yang menjadi anggotanya. Oleh karena 

itu, segmentasi anggota koperasi syariah adalah masyarakat dalam skala mikro. 

Sasaran anggota koperasi syariah yaitu masyarakat pelaku usaha mikro sangat 

tepat karena tujuan usaha mikro dengan koperasi syariah ini sejalan. Ketika 

mereka berjalan bersama saling melengkapi kekurangan masing-masing, maka 

tujuan yang diinginkan akan tercapai. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional 

(Tambunan, 2009).  

UMKM juga berperan penting bagi perekonomian nasional, terutama dari 

perspektif kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan serta pembangunan 

ekonomi regional. Meski demikian, pengembangan UMKM masih terkendala 

dengan lemahnya struktur  permodalan dan kurangnya akses dalam  

menguatkan  struktur  modal tersebut. Kendala modal UMKM inilah dapat 

diatasi dengan adanya koperasi syariah melalui pembiayaan yang diperoleh dari 

simpanan dana bersama anggota koperasi. Namun ternyata, simpanan para 

anggota koperasi belum mampu memenuhi kebutuhan dana yang diminta untuk 

pembiayaan modal usaha masyarakat, sehingga diperlukan strategi 

pengembangan sumber dana koperasi yang disalurkan untuk pembiayaan 

(Pristiyanto, et al., 2013). 

Kurangnya dana yang dihimpun koperasi syariah untuk kemudian disalurkan 

kembali untuk pembiayaan disebabkan oleh pangsa pasar masyarakat mikro juga 

disasar oleh bank umum. Sesama lembaga keuangan baik bank umum hingga 

koperasi bersaing untuk mengumpulkan nasabah/anggota yang dapat dikelola 

keuangan dari mereka (Pabulo, 2017). Padahal, ketika koperasi mengalami 

kekurangan likuiditas, koperasi pun meminjam dana pada bank kemudian 

disalurkannyalah dana tersebut pada masyarakat, akibatnya margin yang sampai 

anggota menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini berarti bank umum memiliki dualisme 
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sasaran nasabah, masyarakat skala mikro hingga lembaga keuangan mikro seperti 

koperasi. Jika hal ini terus terjadi, maka koperasi syariah mengalami dekonstruksi 

dari jumlah anggota, dana yang dikelola, hingga perannya sebagai lembaga 

keuangan yang memberdayakat ekonomi kerakyatan. 

Peran koperasi syariah untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam Islam 

dapat ditunjang oleh zakat. Sebagai suatu ibadah dan merupakan salah satu rukun 

dari rukun Islam (rukun yang ke-3), kedudukan zakat di tengah-tengah umat 

sangat tidak dapat dinapikan  dan  dianggap  penting  kehadiranya. Zakat  

memiliki  dua  fungsi penting dalam kehidupan umat. Pertama, zakat 

merupakan perintah Allah sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah. 

Kedua mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat, dalam 

berhubungan sesama manusia. Peranan zakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat khusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, 

misalnya membayar melalui penyaluran harta zakat. Oleh karena itu, kedudukan 

zakat dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi dalam 

mensejahterakan umat. 

Pendistribusian dan pengalokasian zakat dapat dilakukan melalui lembaga 

Islam yang mengelola zakat seperti; lembaga amil zakat, badan amil zakat dan 

rumah zakat. Lembaga ini hendaknya ditangani oleh orang-orang yang 

profesional, beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan managemen 

dan modern dengan perencanaan matang yang jelas tujuan dan hasil-hasil 

yang ingin dicapai (Zuhdi, 2002).  

Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui 

pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah (Djazuli, 

2002: 39). Perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat 

tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat (Zuhri, 2002: 8). Namun demikian, disampaikan oleh Deputi Bidang 

Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM bahwa koperasi syariah saat ini 

sudah dipercaya untuk menjadi mitra pengelola zakat bersama Lembaga Amil 

Zakat Nasional (Laznas). Zakat dapat menjadi dana tambahan bagi koperasi 

untuk dikelola menjadi zakat produktif, yaitu zakat yang disalurkan pada 

mustahik (penerima zakat) yang potensial menjalankan usaha. Zakat dapat 

digunakan koperasi syariah untuk pemberdayaan usaha mikro.  

 

2 KAJIAN TEORI 

Koperasi Syariah 

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha meliputi 

simpanan, investasi, dan pembiayaan dengan prinsip Islam (bagi hasil). Koperasi 
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Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut 

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman 

dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, 

infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang 

bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai 

prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai 

bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Menteri KUKM, 2012). 

Zakat Produktif 

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dengan maksud agar 

penerima zakat dapat mengelola dana zakat yang menghasilkan secara terus-

menerus untuk hidup yang lebih baik, misalnya digunakan sebagai modal usaha. 

Zakat produktif berarti zakat yang dijaga agar tidak langsung habis dalam waktu 

singkat, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk mustahiq agar 

mendapat penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan 

demikian, zakat produktif adalah zakat untuk pengembangan produktivitas 

masyarakat dengan menjadikan zakat sebagai santunan sekaligus modal bagi 

mustahiq untuk usaha yang menghasilkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Asnainu, 2008: 94). 

Ekonomi Kerakyatan 

Menurut Mubaryo (1999: 81) ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang 

demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil. Sedangkan ekonomi 

kerakyatan menurut Zulkarnain (2006: 98) adalah suatu sistem ekonomi yang 

harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, 

yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi 

rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok 

masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses 

pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, 

keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang 

adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses 

pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan 

untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas 

masyarakat. 

 

3 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian 

yang temuannya diperoleh dari data tulis atau dokumentasi tertulis dan tidak 

ditemukan melalui perhitungan statistik (Strauss dan Juliet, 2013). Data yang 

digunakan untuk analisis penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan literatur 
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tentang koperasi syariah di Jawa Timur yang mengelola dana zakat produktif. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis 

deskriptif digunakan karena peneliti  ingin  menjelaskan  secara jelas dan luas 

tentang pengelolaan zakat produktif sebagai rekonstruksi koperasi syariah untuk 

memberdayakan ekonomi kerakyatan (Suprayogo dan Tobroni, 2010). 

 

4 PEMBAHASAN 

Rekonstruksi Koperasi Syariah 

Koperasi syariah dihadapkan pada permasalahan yang dapat 

membawanya pada kemerosotan anggota. Anggota koperasi syariah yang 

disasarkan pada masyarakat dengan usaha mikro justru juga disasar oleh bank 

umum. Bank umum juga memberikan pelayanan simpan pinjam dengan bunga 

yang lebih ringan dibanding margin atau bagi hasil koperasi syariah. Margin 

atau bagi hasil yang diberlakukan koperasi syariah lebih besar dibanding bank 

umum karena koperasi syariah pun menanggung margin atau bagi hasil yang 

harus dibayarkan pada bank umum sebagai sumber pemenuhan likuiditasnya. 

Oleh karena itu, agar permasalahan ini tidak terus berkelanjutan antara koperasi 

syariah dengan bank umum, maka koperasi syariah dapat melakukan 

rekonstruksi sebagai upaya keberlangsungan dan pengembangan perannya. 

Langkah rekonstruksi koperasi syariah tersebut yaitu: 

1. Linkage programe 

Sukarni, et al. (2007) menyatakan bahwa linkage program dapat 

dijadikan strategi dalam mensinergikan kepentingan antara bank dan 

koperasi syariah dalam sama-sama bertujuan memberikan kemudahan 

pemenuhan modal usaha mikro. Linkage program juga menurut World 

Bank menjadi pendekatan yang tepat dalam memberdayakan usaha mikro 

bersama lembaga keuangan mikro, baik koperasi syariah maupun bersama 

bank umum. Linkage program dijalankan secara berantai, bank umum 

dapat memberikan layanan pembiayaan mikro kepada koperasi syariah dan 

koperasi syariah menyalurkan dana dari bank tersebut langsung kepada 

pengusaha mikro. Dengan demikian, tidak akan ada lagi ketimpangan 

berebut nasabah/anggota skala mikro antara koperasi syariah dengan bank 

(Maesaroh, 2011). 

Linkage programe yang dilakukan koperasi syariah dengan bank 

syariah mempunyai dua cara, yaitu executing dan channelling. Linkage 

programe executing merupakan pembiayaan dari bank syariah kepada 

koperasi syariah yang kemudian koperasi syariah menyalurkannya kepada 

para anggota yang mengajukan pembiayaan. Sedangkan linkage program 

channeling merupakan pembiayaan dari bank syariah kepada anggota 
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koperasi syariah yang dananya diberikan melalui koperasi syariah yang 

bertindak sebagai agen/wali. Dengan karakteristik dua model linkage 

program tersebut, maka menimbulkan beberapa perbedaan sebagai berikut: 

 

Linkage programe executing Linkage programe channelling 

Plafon ditentukan oleh koperasi syariah Plafon ditentukan oleh bank syariah 

Bank syariah hanya mengetahui data 

umum anggota koperasi syariah yang 

akan dibiayai 

Bank syariah mengenal dan 

mengetahui karakter terperinci anggota 

koperasi syariah yang dibiayai 

Proses pembiayaan lebih mudah dan 

cepat 

Proses pembiayaan lebih rumit karena 

menurut pada prosedur bank syariah 

Jaminan dipegang oleh koperasi 

syariah 

Jaminan dipegang bank syariah 

Menggunakan akad mudharabah wal 

murabahah 

Menggunakan akad murabahah bil 

wakalah atau ijarah 

  

2. Amil zakat produktif 

Dalam rangka memproleh anggota yang lebih luas dan lebih efektif 

menjalankan fungsinya, koperasi syariah dapat memberikan pelayanan 

sebagai amil zakat, khususnya zakat produktif. Koperasi syariah tetap dapat 

memberdayakan masyarakat tidak hanya dengan memberikan dana 

langsung tunai tanpa maksud apapun, akan tetapi masyarakat yang 

notebene masuk dalam kategori mustahiq zakat diberikan santunan dana 

zakat yang bisa digunakannya untuk modal usaha. Dengan demikian, zakat 

tidak hanya bermanfaat dalam waktu singkat saat dana santunan zakat habis 

untuk konsumsi begitu saja, namun dapat bermanfaat secara berkelanjutan 

memperbaiki hidup mustahiq dari hasil usaha yang modalnya bersumber 

dari dana zakat.  

 

Pengelolaan Zakat Produktif oleh Koperasi Syariah dalam 

Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan 

Sebagaimana prinsip zakat yaitu semata-mata membantu ekonomi rakyat 

yang terglong mustahiq terutama fakir miskin, maka dana zakat produktif 

pun merupakan pembiayaan bagi modal usaha dengan akad qardhul hasan, 

artinya mustahiq tidak wajib mengembalikan apalagi adanya tambahan 

pengembalian dana kepada pengelola zakat. Zakat produktif diberikan 

koperasi syariah kepada mustahiq yang dapat dipercaya dan serius dalam 

mengelola dana tersebut untuk diproduktifkan. 
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Dalam menjaga kepercayaan koperasi syariah kepada mustahiq, koperasi 

syariah dapat melakukan analisa mana saja yang pantas memperoleh dana 

zakat. Apabila diurutkan pengelolaan zakat produktif oleh koperasi syariah 

yaitu: 

1. Menerima pengajuan permohonan bantuan modal dari calon mustahiq 

dengan prosedur; mengisi formulir, memberikan keterangan sudah 

atau belum memiliki usaha.pekerjaan sebelumnya, memberikan 

keterangan jenis dan kendala usaha, menyerahkan surat keterangan 

tidak mampu, pernyataan komitmen 

2. Penyeleksian calon mustahiq berdasarkan survey kondisi pemohon 

3. Memutuskan mustahiq yang pantas diberikan zakat produktif beserta 

masukan usaha yang dapat dijalankan mustahiq 

4. Pemberian zakat produktif dilanjut dengan monitoring dan pembinaan 

keberlangsungan usaha yang dijalankan mustahiq. 

Dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini, koperasi syariah 

dapat memberikan peranannya dalam memberdayakan perekonomian 

rakyat. Indikator keberhasilan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan 

adalah dari pendapatan mustahiq dalam mengelola usahanya. Selain itu, 

kuatnya manajerial dan kelengkapan usaha yang dibina koperasi syariah 

juga menjadi indikator keberhasilan zakat produktif. 

 

SIMPULAN  

Rekonstruksi koperasi syariah demi keberlangsungan dan pengembangan 

fungsi koperasi syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu linkage program 

dan menjadi amil zakat produktif. Linkage program dimaksudkan terutama agar 

tidak ada lagi perebutan dan kesenjangan anggota koperasi syariah terhadap 

nasabah bank umum. Linkage programe dilakukan dengan kerja sama 

pengelolaan dana yang akan disalurkan kepada masyarakat usaha mikro dalam 

mengembangkan usahanya sebagai penguatan ekonomi Indonesia. Sedangkan 

posisi koperasi syariah menjadi amil zakat produktif adalah cara lain koperasi 

syariah dalam menambah anggota dan memberdayakan masyarakat yang mau 

menjalankan usaha mikro namun kesulitan modal awal dan pengetahuan 

menjalankan usaha. Zakat produktif diberikan kepada anggota yang masuk 

kategori mustahiq zakat melalui seleksi dan dilanjut dengan monitoring dan 

pembinaan dalam menjalankan usaha. 
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Abstrak 

Intellectual Capital (IC) merupakan kesatuan tangible dan intangible asset  yang 

dimiliki organisasi guna mencapai tujuan. Secara teoritis, para akademisi dan praktisi 

sepakat bahwa IC berperan dalam menentukan keberlanjutan usaha. Organisasi yang 

memiliki sumber daya berupa pengetahuan yang unggul dan mampu memanfaatkannya 

untuk kepentingan organisasi memiliki kesempatan untuk mengembangkan sumber 

keunggulan kompetitif. Namun di sisi lain, studi empiris membuktikan bahwa 

mengoperasionalkan pengetahuan untuk mewujudkan tujuan organisasi merupakan hal 

yang sangat sulit. Di sinilah perlunya Knowledge Management (KM) yang di dalamnya 

terdapat peran pimpinan  untuk menata, mempertahankan, menerapkan, berbagi, dan 

memperbarui segala bentuk pengetahuan dalam rangka meniningkatkan kinerja 

organisasi dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Makalah ini bertujuan 

memberikan konsep berfikir logis tentang pentingnya manajemen pengetahuan dalam 

pemanfaatan modal intelektual guna mencapai keberlanjutan organisasi. 

  

Kata Kunci : Intellectual Capital, Knowledge Management, Keberlanjutan Organisasi 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang handal. Menurut Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), penyelenggara pendidikan tinggi nasional yang 

berlaku di Indonesia adalah pemerintah. Jasa pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan 

akademik dan pendidikan profesi, sedangkan satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, 

institut, dan universitas. Kebutuhan jasa pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan kapasitas jasa pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan pemerintah tidak lagi mampu menampung seluruh calon peserta didik. 

Hal tersebut mendapat respon kelompok masyarakat dengan menawarkan jasa 

pendidikan lainnya, misalnya dengan mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).  

Gambaran umum industri pendidikan tinggi di Jawa Timur yang  diperoleh 

melalui website http://kopertis7.go.id menyebutkan jumlah Perguruan Tinggi (PT) di 

Jawa Timur tahun akademik 2017-2018 yang pembinaannya berada di bawah 

Kementerian Riset dan Teknologi (tidak termasuk yang di bawah Kementerian Agama) 

disajikan tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Perguruan Tinggi “Status Aktif” di Jawa Timur 

Tahun Akademik 2017-2018 

 

  Bentuk PT PTN 
Jumlah 

PTS Prodi/PTS 

1 Universitas 7 83 1123 

2 Institut 1 13 113 

3 Sekolah Tinggi - 143 422 

4 Akademi 2 78 86 

5 Politeknik 9 12 36 

6 Akademi Komunitas - 1 3 

  19 330 1783 

 

Sumber : Kopertis Wilayah VII Jawa Timur 

 

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun akademik 2017-2018 terdapat 

349  perguruan tinggi di Jawa Timur dengan komposisi 19 PTN dan 330 PTS. 

Meskipun jumlah PTN hanya sekitar 5.75% dari jumlah seluruh perguruan tinggi 

di Jawa Timur, namun setiap tahun ajaran baru PTN mampu menampung sekitar 

18% calon mahasiswa baru (http://www.edukasi.kompas.com). Fenomena tersebut 

menggambarkan ketatnya persaingan PTS dalam menjalankan organisasinya. Usaha-

http://kopertis7.go.id/
http://www.edukasi.kompas.com/
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usaha yang dilakukan oleh PTS dalam menghadapi perubahan tuntutan masyarakat di 

era globalisasi mempengaruhi penetapan strategi persaingan ke arah pengembangan 

knowledge melalui penawaran jasa yang berkinerja tinggi. Nasih (2015) mengatakan 

bahwa persaingan bisnis era persaingan global hanya akan dimenangkan oleh 

perusahaan yang mampu menciptakan tingkat keunggulan bersaing melalui penyiapan 

human capital yang memadai. Perusahaan demikian akan mendapatkan respon positif 

dari masyarakat sehingga mampu mempertahankan posisinya di pasar dan memberikan 

sinyal diperolehnya expected return dalam jangka panjang. 

Untuk menjaga eksistensinya dan memenangkan persaingan di industry 

pendidikan tinggi, PTS harus mampu menghadapi perubahan tuntutan masyarakat 

melalui penawaran jasa yang berkinerja tinggi. Dikutip dari berbagai sumber secara 

online, kita bisa memantau perkembangan dan memahami permasalahan yang dihadapi 

oleh PTS dalam menjaga eksistensinya. Misalnya: 

a. Kualitas Dosen. Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas dosen berpengaruh terhadap 

kualitas lulusan, sedangkan kualitas lulusan menjadi barometer tentang kualitas 

Perguruan Tinggi. Pada tahun 2015, situs https://nasional.tempo.co Malang 

mengunggah berita bahwa 25 PTS di Jawa Timur dinon aktifkan oleh pemerintah 

karena permasalahan SDM, misalnya IKIP Budi Utomo Malang (IBU) dan 

Universitas Nusantara Kediri. Kedua Perguruan Tinggi memiliki rasio jumlah 

dosen : mahasiswa melebihi ketentuan sehingga beban mengajar dosen mencapai 

55 s/d 150 sks. Dampaknya, kualitas pembelajaran akan buruk. Demikian juga 

permasalahan kelayakan dosen. Masih dijumpai dosen berkualifikasi ijazah S1 atau 

merangkap tugas sebagai guru. 

b. Sarana Prasarana. Di beberapa daerah di Jawa Timur, masih sering dijumpai sebuah 

Perguruan Tinggi melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di SD atau SMP 

terdekat. Mereka melaksanakan perkuliahan sore atau malam hari setelah siswa SD 

atau SMP pulang. Jika ruang kelas saja tidak dimiliki, maka hamper dapat 

dipastikan kalau Perguruan Tinggi tersebut tidak memiliki laboratorium, bengkel, 

ruang kemahasiswaan, perpustakaan.  

c. Keadilan Sosial. Untuk Perguruan Tinggi kecil yang jumlah mahasiswanya tidak 

lebih dari 1.000, tidak memiliki gedung, tidak memiliki binis sendiri, tidak 

dikerganisalola dengan baik, tentu tidak mampu menggaji pegawainya (baik tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan) dengan baik. Hal tersebut berdampak pada 

pelanggaran hak dosen untuk mampu memperoleh kesejahteraan.  

d. Permasalahan organisasional. Di Jawa Timur, kita masih menjumpai PTS yang di-

PTUN-kan oleh masyarakat karena ijazah yang dikeluarkannya dianggap palsu 

atau tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Permasalahan tersebut antara 

lain dipicu oleh permasalahan manajemen dengan yayasannya sehingga 

berdampak pada munculnya dualisme kepemimpinan (PTS memiliki dua orang 

rektor). Tragisnya, mereka berani mengeluarkan ijazah dengan tanda tangan rektor 

https://nasional.tempo.co/
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yang berbeda dalam satu kali kelulusan dan masing-masing mengklaim bahwa 

ijazah yang dikeluarkannya adalah ijazah yang asli dan diakui oleh pemerintah. 

Permasalahan tata kelola semacam ini oleh pemerintah dikategorikan sebagai 

pelanggaran berat sehingga jika tidak segera dibenahi, maka PTS akan dicabut ijin 

operasionalnya (ditutup). PTS di Jawa Timur yang mengalami permasalahan ini 

antara lain Universitas Tri Tunggal Surabaya dan Universitas Cakrawala Madiun. 

Makalah ini berlatar belakang dari fenomena persaingan PTS di Jawa Timur dan 

menempatkan PTS sebagai “perusahaan jasa” yang bergerak dalam industri 

pendidikan tinggi. Sebagai perusahaan jasa, maka konsep nilai perusahaan harus 

tertuang dalam perencanaan strategis Perguruan Tinggi Caradel, et., al  (2017), di mana 

nilai perusahaan merupakan cerminan dari ekspektasi pasar terhadap kualitas 

perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsep nilai perusahaan 

dalam jangka panjang di Perguruan Tinggi sejalan dengan pendapat Adam (2013) 

bahwa Perguruan Tinggi harus memiliki konsep keberlanjutan dalam menjalankan 

aktivitasnya. Melalui konsep keberkelanjutan, maka Perguruan Tinggi bisa menarik 

sejumlah besar mahasiswa lokal dan internasional, sehingga membawa pendapatan 

besar bagi universitas, dan memiliki peran utama dalam pembangunan berkelanjutan 

(Jose & Chacko; 2016).  

 

Permasalahan 

Meski memiliki peran utama dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan, 

namun pelaporan keberlanjutan oleh Perguruan Tinggi masih sangat sedikit 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Ini menyangkut kedalaman 

pelaporan dan isi dari apa yang dilaporkannya (Lopatta dan Jaeschke 2014; Fonseca et 

al., 2011). Hal tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya penelitian yang 

membahas tentang konsep keberlanjutan di Perguruan Tinggi (Ceulemans et., al, 2015), 

dan belum adanya teori yang berlaku umum untuk merumuskan konsep keberlanjutan 

bagi Perguruan Tinggi. Sanusi dan Khelgat-Doost (2008) berpendapat bahwa 

keberlanjutan Perguruan Tinggi dapat dicapai melalui pengurangan kemiskinan, Jane 

Ellen, et., al (2016) keberlanjutan Perguruan Tinggi dapat dilakukan melalui 

pengembangan kurikulum, sedangkan Jose dan Jacob Chacko (2013) menyampaikan 

bahwa keberlanjutan Perguruan Tinggi bisa diukur menggunakan konsep Triple Bottom 

Line milik Elkington (1997) yaitu dengan menyetarakan manfaat bisnis terhadap 

kepentingan people, planet, dan profit.  

Jika dihubungkan secara teori akuntansi, carut marutnya pengelolaan PTS di Jawa 

Timur dapat digolongkan sebagai permasalahan Intellectual Capital (IC). Rendahnya 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya sarana prasarana kampus, dan tidak 

terpenuhinya keadilan social bagi sicitas akademika merupakan penjabaran dari 

permasalahan IC yang diurai menurut konsep human capital, structural capital, dan 

relasional capital (Bontis, 2013).  Kajian teoritis dan bukti empiris menyebutkan bahwa 
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IC berpengaruh terhadap keberlanjutan meskipun kenyataannya sangat sulit untuk bisa 

dilaksanakan. 

Hubungan erat antara IC dengan keberlanjutan disampaikan oleh Predini (2007), 

yang menyatakan bahwa praktek tanggung jawab perusahaan yang berorientasi pada 

peningkatan sumber daya tidak berwujud terbukti mampu menghasilkan kinerja 

keuangan yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini diterima 

secara luas bahwa organisasi di mana orang-orang memiliki pengetahuan yang unggul 

dan yang mampu memanfaatkan pengetahuan itu, akan mengembangkan sumber dasar 

keunggulan kompetitif (De Geus, 1997; Teece et al., 1997). Fleksibilitas, kecepatan, 

inovasi, dan integrasi memerlukan sumber daya manusia yang penuh dengan 

kreativitas, sementara kreativitas itu sendiri dapat muncul dari sumber daya manusia 

yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan (Marr and Ross, 2003). 

Penelitian lain yang berfokus pada hubungan antara IC dan keberlanjutan ekonomi 

menemukan bahwa kedua dimensi berinteraksi untuk mendukung satu sama lain (Chang 

dan Chen, 2012). Temuan serupa juga disampaikan oleh Dutot et al., (2016) yang 

menyatakan bahwa hubungan antara IC dan tindakan keberlanjutan diwujudkan oleh 

peningkatan reputasi dan citra korporasi serta mendukung inovasi teknologi.  

Penerapan IC dalam praktik keberlanjutan merupakan upaya manajemen yang 

berorientasi pada pengumpulan bukti empiris untuk memperdalam peran potensial dari IC 

dalam proses penciptaan nilai (Guthrie et al., 2012). Namun, Dumay (2016) mengatakan 

bahwa dalam praktiknya IC tidak dilakukan oleh manajer sebanyak yang dikhotbahkan 

oleh akademisi. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa akuntansi perusahaan 

telah mengabaikan banyak alat akuntansi yang dikembangkan oleh akademisi yang 

berhubungan dengan intangible asset dan keberlanjutan (Burritt dan Tingey-Holyoak, 

2012). Misalnya, menurut temuan Burritt dan Tingey- Holyoak (2012) dari sampel 121 

perusahaan di Australia, hanya 8% dari perusahaan menggunakan alat pelaporan yang 

terintegrasi. Caterina Cavicchi, et., al (2017) memperkuat temuan Burritt dan Tingey-

Holyoak (2012) melalui penelitan tentang penerapan IC di Healthcare Organizations 

HCOs Italy. Dijelaskan oleh Caterina Cavicchi, et., al (2017) bahwa sulitnya penerapan 

IC disebabkan oleh: pertama, membutuhkan skill yang cukup untuk mengatasi 

kesenjangan antara disiplin ilmu sebagai pengetahuan dengan fungsinya dalam 

organisasi (misalnya operasional klinik dan pengetahuan manajemen); kedua, 

ketidakstabilan profesionalitas tenaga kerja dapat menghambat kemajuan dalam 

kompetensi; dan ketiga tingginya volume ketidakterukuran pengetahuan sehingga tidak 

mudah untuk ditransfer dan dieksploitasi oleh seluruh anggota organisasi. 

Sulitnya mengelola IC memunculkan kebutuhan untuk memahami apa sebenarnya 

yang bisa digunakan oleh manajemen untuk memaksimalkan hubungan IC dengan 

keberlanjutan (Massaro, et.,al, 2018). Seperti disampaikan oleh Villers & Sharma 

(2016) bahwa identifikasi praktik-praktik keberlanjutan yang digunakan oleh 

perusahaan terkemuka dalam kaitannya dengan IC merupakan topik yang sangat 
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kompleks. Diperlukan kinerja seorang pemimpin yang mampu menyatukan persepsi atau 

cara pandang karyawan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan melalui pembentukan 

mental bekerja yang baik dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya, 

memberikan motivasi kerja, bimbingan, pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja. 

Tung (2018) menyatakan bahwa kemampuan manajemen untuk mengumpulkan, 

mengintegrasikan, menyimpan, menyebarkan, serta menerapankan knowledge dalam 

kegiatan operasional perusahaan merupakan kapabilitas  terpenting  untuk membangun 

dan mempertahankan competitive advantage demi menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. Penelitian mencoba menyelesaikan permasalahan sulitnya penerapan IC 

dalam menjaga keberlanjutan melalui Knowledge Management (KM). 

KM berhubungan  erat  dengan  memori  organisasi  sebagai gudang 

pengetahuan yang dimaksudkan untuk menangkap keunggulan kolektif organisasi dan 

mendistribusikannya ke bagian/unit mana pun demi mencapai hasil terbesar (Tongsamsi 

& Tongsamsi, 2017). KM merupakan proses dimana pengetahuan diterapkan untuk 

produksi yang efektif. Debowski (2006) menyatakan bahwa KM adalah proses 

menentukan, memilih, sistematisasi, dan publikasi pengetahuan intelektual, yang akan 

memiliki dampak jangka panjang pada operasi organisasi. Cheong & Tsui (2011) 

menambahkan bahwa pelaksanaan KM menyebabkan terjadinya iklim organisasi yang 

kondusif demi mencapai tujuan organisasi dan menyebabkan terjadinya harmonisasi 

keterkaitan antar unit dalam organisasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa KM layak disebut sebagai variable yang mampu memediasi pengaruh IC 

terhadap keberlanjutan PTS. 

 

Pembahasan (Kajian Teoritis)  

Intellectual Capital  

Istilah Intellectual Capital (IC) berawal pada tahun 1980 ketika Tom Stewart 

menulis artikel berjudul “Brain Power – Intellectual Capital is Becoming America’s 

Most Valuable Asset”. Maryam Jameelah Hasyim, et., al (2015) memandang  IC  

sebagai aset tak kasatmata atau dengan definisi paling umum adalah pengetahuan yang 

bernilai bagi sebuah organisasi, sementara Mahfoudh Abdul Karem dan Ku Nor Izah 

(2014) memandang IC serta modal fisik dan keuangan sebagai sumber daya strategis 

bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Konsep IC sebagai sumber daya 

strategis dicontohkan oleh Bontis (2013) melalui pernyataan bahwa perbedaan 

profitabilitas di seluruh perusahaan dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam portofolio 

sumber daya mereka dan bagaimana sumber daya ini diartikulasikan. 

IC mencakup faktor penciptaan nilai dari sebuah organisasi yang tidak 

ditunjukkan pada neraca tradisional, namun sangat penting bagi profitabilitas jangka 

panjang (Andreou dan Bontis, 2007). Reed, Lubatkin, dan Srinivasan (2006) 

berpendapat bahwa IC adalah satu-satunya sumber keunggulan kompetitif dan nilai 

tambah bagi perusahaan karena sulit untuk ditiru dan diganti sedangkan modal fisik 



 Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
  

122 

 

adalah sumber daya generik, mudah ditiru dan disubstitusikan, dan dapat dengan mudah 

dibeli. dan dijual di pasar terbuka. Oleh karena itu, Karem dan Izah (2014) 

berpendapat bahwa hanya IC yang layak dianggap sebagai sumber strategis untuk 

memungkinkan perusahaan menciptakan nilai tambah. Ulum (2009) mengasumsikan 

bahwa digunakannya pengetahuan dengan lebih baik akan menyebabkan pengaruh yang 

bermanfaat bagi kinerja perusahaan. 

Bontis (1999) menyatakan bahwa IC mampu memberikan sumber daya baru 

bagi sebuah organisasi untuk bersaing dan dapat memenangkan persaingan pasar 

meskipun terkadang sulit dipahami. Komponen IC menurut Bontis (2013) adalah:   

1. Human Capital (HC) 

HC diakui sebagai komponen utama IC. HC terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman dan kemampuan anggota organisasi (Roslender dan 

Fincham, 2004). Mengingat sifatnya, HC tidak dapat dipisahkan dari pembawanya 

dan tidak bisa dimiliki atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan (Ferna'ndez 

et al., 2000). Pengetahuan individu, keahlian dan keterampilan akan mewakili 

sumber daya yang berharga dan sumber keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan, asalkan organisasi dapat secara efektif mengelola dan 

memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang tertanam dalam individu ini 

(Collins and Clark, 2003). 

2. Structural Capital (SC) 

SC diakui sebagai infrastruktur yang mendorong sumber daya manusia untuk 

menciptakan dan memanfaatkan pengetahuannya (Roslender dan Fincham, 2004). 

SC merupakan tulang punggung organisasi. Tidak seperti HC, SC dimiliki oleh 

perusahaan dan mencakup sistem informasi dan database, rutinitas, prosedur, dan 

proses yang mendukung operasi serta kreativitas dan inovasi serta budaya 

organisasi. Chen et al., (2005) membagi structural capital menjadi dua bagian, 

yaitu innovation capital dan process capital. Innovation capital menunjukkan 

pentingnya inovasi dalam mengembangkan perusahaan, sedangkan process capital 

menunjukkan tingkat efisiensi operasional perusahaan sehari-hari, mulai dari 

tingkat produksi sampai dengan prosedur internal yang melibatkan aktivitas 

karyawan. 

3. Relational Capital / Customer Capital (RC/CC) 

4. RC mengacu pada kemampuan sebuah organisasi untuk berinteraksi dengan 

berbagai pemangku kepentingan eksternal (seperti pelanggan, pemasok, pesaing, 

asosiasi perdagangan dan industri) serta pengetahuan yang tercakup dalam 

hubungan ini (Bontis, 2013). Reputasi, yang mencerminkan citra yang dimiliki 

pemangku kepentingan dari perusahaan, merupakan komponen kunci RC lainnya. 

Reputasi akan berdampak pada loyalitas pelanggan. Oleh sebab itu, menjual 

produk ke pelanggan baru diperlukan biaya yang lebih banyak daripada ke 

pelanggan lama. Loyalitas sangat penting untuk kinerja bisnis. 
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Dalam penelitian ini, IC diukur melalui pendekatan berbasis sumber daya dan 

berkonsentrasi pada peran dominan sumber daya internal dan memahami 

perusahaan sebagai entitas heterogen yang ditandai oleh basis sumber daya unik 

mereka (Pike et al., 2005). Pandangan berbasis sumber daya pada umumnya 

menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat memperoleh hasil abnormal return 

yang berkelanjutan dari sumber daya mereka ketika memiliki sumber daya yang 

unik dan tidak tergantikan  (Kristandl and Bontis, 2007).  

Pulic (2000) mengembangkan metode pengukuran IC berdasarkan nilai Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

). Pendekatan ini cukup mudah dan sangat 

mungkin untuk dilaksanakan karena dikonstruksi dari nilai-nilai yang tercantum dalam 

laporan keuangan, baik Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Laba Rugi. Namun, 

perumusan IC berdasar nilai VAIC
TM

 ternyata sulit diterapkan oleh organisasi yang 

tidak mempublikasikan laporan keuangan. Meskipun indicator pengukur IC adalah 

sama, yaitu HC, SC, dan RC, namun pengukurannya akan berbeda sesuai dengan 

karateristik organisasi. Pengukuran IC di Perguruan Tinggi menurut Ramona dan Anca 

(2015) yaitu :  

 
Gambar 1 : Perumusan IC di Perguruan Tinggi 

 

Dari gambar 1 diketahui bahwa komponen IC perguruan tinggi pada dasarnya 

sama dengan komponen IC perusahaan bisnis yang mempublikasikan kinerja berupa 

laporan keuangan. Elemen-elemen tersebut terdiri dari : 

a. Structural Capital : terdiri dari legalitas kekayaan, database internal, proses 

manajemen, dan budaya organisasi  

b. Human Capital : terdiri dari pengetahuan yang dimiliki individu, ketrampilan, 

jenjang pendidikan, dan inovasi 
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c. Relational Capital : terdiri dari reputasi, merk, manajemen strategi, aliansi yang 

dibangun, dan kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini menggunakan pendapat Ramona dan Anca (2015) untuk mengukur 

indicator IC pada Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur.  

 

Knowledge Management 

Sampai saat ini, rumusan   definisi  Knowledge Management (KM) yang  

berlaku  umum belum  ada. Secara  sederhana  KM dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian proses penciptaan nilai dengan menggunakan knowledge based   assets.   

KM merupakan proses yang sistimatis untuk memperoleh, menata, mempertahankan, 

menerapkan, berbagi, dan memperbarui segala bentuk pengetahuan dalam rangka 

meniningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan nilai yang berkelanjutan (Khoe Yao 

Tung, 2018). Dalam   prakteknya,   KM   meliputi kegiatan pengidentifikasian serta 

pemetaan aset intelektual perusahaan, penciptaan pengetahuan baru sebagai competitive 

advantage, mempermudah dan memperbanyak aksesibilitas informasi korporasi, 

sharing best practices, serta pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi kegiatan-

kegiatan tersebut.  

Wigg (1993) menjelaskan bahwa KM berfokus pada aplikasi keahlian untuk 

mengimplementasikan pengetahuan secara eksplisit yang berkaitan dengan tugas dan 

pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.  Barclay  dan Murray  (1998) 

mendefinikan KM sebagai suatu aktivitas bisnis yang mempunyai  dua aspek penting,  

yaitu (1) memperlakukan komponen pengetahuan dalam aktivitas-aktivitas bisnis   yang 

direfleksikan   dalam   strategi, kebijakan,  dan berbagai  praktek  perusahaan  secara 

keseluruhan; dan (2) membuat suatu hubungan langsung antara aset intelektual 

perusahaan baik yang eksplisit maupun tacit untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Collison  dan Parcell (2015) menunjukkan kesuksesan KM dalam berinteraksi di 

antara tiga elemen pokok : (1) People, yang berarti mengelola knowledge berasal dari 

orang. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang merupakan bentuk dasar untuk 

membentuk pengetahuan baru bagi organisasi. (2) Technology, yang berarti mengelola 

infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung 

manajemen perusahaan; (3) Processes, terdiri dari menangkap, menyaring, 

mengesyahkan, mentransformasikan, dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh 

perusahaan  dilengkapi dengan prosedur dan proses tertentu. 

Honeycutt (2005) menyampaikan bahwa pengukuran knowledge management 

melaui  yaitu personal  knowledge,  job procedure, dan technology. Dalam prakteknya 

knowledge management dapat menjadi guidance tentang pengelolaan intangible   asset  

yang  menjadi   pilar  perusahaan dalam menciptakan nilai (dari produk/jasa/solusi) 

yang ditawarkan kepada pelanggan. Dengan demikian, jenis penerapan knowledge 

management ada dua, yaitu : 
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1. Tacit Knowledge 

Pada dasarnya tacit knowledge bersifat personal, dikembangkan melalui 

pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan (Carrillo et 

al.,2004). Berdasarkan pengertiannya, maka tacit knowledge dikategorikan sebagai 

personal knowledge atau dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dari 

individu (perorangan). Menurut  Bahm  (1995) penelitian  pada sifat dasar 

pengetahuan seketika mempertemukan perbedaan antara knower dan known, atau 

seringkali diartikan dalam istilah subject dan object, atau ingredient subjective dan 

objective. Pengalaman yang diperoleh tiap karyawan tentunya berbeda-beda 

berdasarkan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi. 

 

2. Explicit Knowledge 

Explicit knowledge bersifat formal dan sistematis yang  mudah  untuk  

dikomunikasikan   dan  dibagi (Carrillo et al., 2004). Penerapan explicit knowledge 

ini lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam  bentuk  tulisan  atau  

pernyataan  yang  didokumentasikan, sehingga setiap karyawan dapat 

mempelajarinya  secara independent. Bentuk explicit knowledge antara lain adalah 

job procedure dan technology. Job procedure berkaitan dengan tanggung jawab 

atau tugas yang bersifat formal atau perintah resmi atau cara melakukan suatu 

aktivitas bisnis berdasar Standard Operation Procedure. Sedangkan technology 

merupakan media   yang   mempermudah   penyebaran explicit knowledge. Salah 

satu teknologi paling mutakhir yang saat ini digunakan oleh banyak perusahaan 

untuk proses penyebaran knowledge adalah intranet, dimana hal ini didasarkan 

pada kebutuhan untuk mengakses knowledge dan melakukan kolaborasi, 

komunikasi serta sharing knowledge secara online.  

 

Keberlanjutan Perguruan Tinggi Swasta 

Saju Jose dan Jacob Chacko (2013) mendefinisikan keberlanjutan sebagai 

kebutuhan generasi kita untuk mengelola sumber daya demi meningkatkan kualitas 

rata-rata hidup yang dapat berpotensi digunakan bersama oleh semua generasi 

mendatang. Lazano (2006) menyampaikan masih banyak pemimpin universitas dan 

akademisi tidak menyadari atau mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam 

pengaturan universitas. Oleh karena itu, yang benar-benar penting adalah bahwa sikap 

yang ada pada universitas dan perhatian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan harus 

diperkuat dengan dukungan dari semua anggota organisasi. Dengan kata lain, praktik 

keberlanjutan dalam pengaturan akademik perlu dipahami dan dilakukan oleh semua 

anggota organisasi di berbagai tingkatan. Demikian pula, kolaborasi organisasi dengan 

para pemangku kepentingan dapat mendasari transformasi keberlanjutan. 

Beberapa universitas berpikir keberlanjutan yang dapat dicapai melalui 

pengurangan kemiskinan (Sanusi dan Khelgat-Doost, 2008) Kampus Hijau 
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(Alshuwaikhat et, al,. 2008) dan Pengembangan Kurikulum (Lozano, 2010, Beusch 

2014). Menurut Velazquez et al., (2006) lembaga yang terlibat dalam pendidikan tinggi 

harus memiliki penelitian, penjangkauan masyarakat, kemitraan dan keberlanjutan. 

Sejumlah penelitian (Reid dan Petocz, 2006) telah menekankan pentingnya akuntansi 

untuk perspektif berbagai disiplin ilmu ketika mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam 

kurikulum universitas. Dengan demikian, Barlett dan Eisen (2006) laporan “isu-isu dan 

masalah dalam lingkungan dan keberlanjutan yang kompleks dan memerlukan 

interdisciplinarity untuk mengembangkan solusi yang berguna dan pendekatan. Saju Jose 

dan Jacob Chacko (2013) menyampaikan bahwa pengukuran keberlanjutan pergruan 

tinggi bisa dilakukan dalam sudut pandang ekonomi meskipun sebagian besar studi 

fokus pada inisiatif keberlanjutan dalam pengembangan kurikulum, membangun 

kampus hijau, pengurangan kemiskinan dan penjangkauan masyarakat.  

Belum adanya konsep baku yang berlaku umum untuk mengukur keberlanjutan 

perguruan tinggi, maka penelitian ini menekankan konsep keberlanjutan berdasarkan 

bukti empiris yang bersumber dari beberapa hasil penelitian, antara lain :  

a. Sanusi dan Khelgat-Doost, 2008 : tentang pengurangan kemiskinan 

b. Alshuwaikhat et, al,. 2008 : tentang kampus hijau 

c. Lozano, 2010, Beusch 2014 : tentang pengembangan kurikulum 

d. Velazquez et al., 2006 : tentang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan 

kemitraan yang berkelanjutan 

Jika disimpulkan, indicator keberlanjutan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 

pengembangan kurikulum, penelitian yang berkelanjutan, pengabdian kepada 

masyarakat yang berkelanjutan, kemitraan yang berkelanjutan, serta peningkatan 

kesejahteraan.  

 

Kesimpulan 

Era perdagangan bebas Asia Tenggara (MEA) telah dimulai pada akhir tahun 

2015. Wongke (2014) menjelaskan 12 sektor prioritas  (Priority Integration Sector/PIS) 

yang telah disepakati Asia Tenggara dalam era perdagangan bebas tersebut yaitu sektor 

barang berbasis pertanian, elektronik, perikanan, karet, tekstil, otomotif, kayu, layanan 

udara, e-asean, kesehatan, turisme, dan jasa logistik. Ke-12 sektor tersebut memang 

tidak menyebut bidang pendidikan secara langsung. Namun, tidak bisa dipungkiri 

bahwa seluruh sektor memerlukan SDM berkualitas yang pabriknya ada pada dunia 

pendidikan.  

Secara substansi, keberlanjutan organisasi merupakan upaya yang dilakukan 

oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan di masa yang akan datang tanpa 

mengorbankan kepentingan pihak yang terlibat di dalamnya di masa sekarang (Mustofa 

and Mehran Nejati, 2013) berbasis knowledge based management, yaitu intellectual 

capital dan corporate governance. Untuk medapatkan kualitas hubungan yang lebih 

baik, maka perlu diciptakan knowledge management yang mengandung implikasi untuk 
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memelihara dan berbagi pengetahuan bagi setiap anggota organisasi agar daur hidup 

pengetahuan tetap terpelihara (Khoe You Tung, 2018). Penelitian ini menggunakan 

konsep teori Triple Bottom Line milik Elkington (1997) sebagaimana dilakukan oleh 

Jose dan Jacob Chacko (2013). Berdasarkan teori tersebut, maka keberlanjutan PTS 

diukur menggunakan ketercapaian kepentingan people, planet, dan profit dalam 

pengelolaan PTS.   

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi pimpinan 

perguruan tinggi itu sendiri. Bagi masyarakat, menentukan tempat dimana dia akan 

menempuh studi jika harus menjalankannya di PTS merupakan keputusan yang harus 

dipertimbangkan dengan benar. Masyarakat harus bisa mempersepsikan bahwa PTS 

yang dipilihnya adalah PTS yang berkualitas yang keberadaannya tetap terjaga 

sepanjang masa. Sedangkan bagi manajemen, merumuskan human capital, structural 

capital, maupun relational capital yang ada pada saat ini merupakan hal penting yang 

harus dikelola sehingga menjadi kekayaan organisasi. Organisasi harus dijalankan 

sesuai dengan peraturan yang ada dan dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip 

tata kelola organisasi. Dengan demikian, maka kinerja/kualitas organisasi bisa 

ditingkatkan, dan persaingan bisnis bisa dimenangkan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmadi Nugroho, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital 

Disclosure, Accounting Analysis Journal, ISSN 2252-6765, hal 1-9 

Andreas Kyriakos Georgiou Nicos Koussis Ioannis Violaris, (2012),"Corporate 

governance research applied at a private university", Higher Education, Skills 

and Work-Based Learning, Vol. 2 Iss 1 pp. 74 - 94 

Bashiri. Masoumeh, Molouk Divangahi, 2013, The realationship between intellectual 

capital and productivity in the education organization, International Journal of 

Economics, Finance, and Management, ISSN 2307-2466, Vol.2 no. 4, Jun-July 

2013, pp. 297-302 

Barclay, R.O., Murray, C. M. (2002). “What is knowledge management”, Knowledge 

Praxis, available from http://www.media-access.com/ whatis.html [accessed April 9, 

2017]. 

Barney. Jay B, 1991, Firm Resources and Sustainable Competitive Advantage, Journal 

of Management, Vol 1, pp 17 – 99 

____________, 2002, Gaining And Sustaining Competitive Advantage, Second 

Edition. Prentice Hall. 

Bontis, 2013, Intellectual Capital, a Knowledge Base in Organization, Journal of 

Management Sciences, pp. 154 – 186 

Bismuth, A, and Tojo, Y., 2008, Creating Value from Intellectual Asset, Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 9, No. 2, pp. 228 – 245 

http://www.media-access.com/


 Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
  

128 

 

Carol A. Adams , (2013),"Sustainability reporting and performance management in 

universities", Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol. 

4 Iss 3 pp. 384 – 392 

Caterina Cavicchi, Emidia Vagnoni ,2017, Does  intellectual capital promote the shift of 

healthcare organizations towards sustainable development?,  Evidence from 

Italy, Journal of Cleaner Production 153 pp 275-286 

Ceulemans,  K., Molderez, I. and  Van  Liedekerke, L. (2015),  “Sustainability  

reporting  in  higher education: a comprehensive review of the recent literature 

and paths  for further  research”, Journal of Cleaner Production, Vol. 106 (Special 

Issue), pp. 127-143. 

Collis, D.J., Montgomery, C.A (1998). Corporate strategy: A resource-based approach, 

Mc- Graw-Hill. 

Chen, MC., Cheng, SJ and Hwang, 2005, An Emoirical Investigation of the 

Relationship between Intellectual Capital and Firm Market Value and Financial 

Performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2, pp. 159 – 176 

Cheong,  R.  K.  F.,  &  Tsui,   E.  (2011).  From  skills and competencies to outcome-

based collaborative work: Tracking a decade's development of  personal 

knowledge management (PKM) models.  Knowledge and Process Management, 

18(3), 175e193. 

Daft, Richard L. 2014. Era Baru Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. 

Dumay. J, 2009, Reflective Discourse About Intellectual Capital : Research and 

Practice, Journal of Intellectual Capital, Vol. 10, No. 4, pp. 489-503 

Dwyer, P.D.,Welker, R.B, and Friedberg, A.H, 2000, A Research Note Concerning the 

Dimensionality of the Professional Commitment Scale, Behavioral Research in 

Accounting, Vol. 12, pp. 110 - 119 

Ferigmanz and Jonz, 2006, Impact of Intellectual on Productivity of New York City 

Private Companies, Journal of Science and Economy, pp. 58 - 67 

Fonseca, A., Macdonald, A., Dandy, E. and Valenti, P. (2011), “The state of 

sustainability reporting at Canadian universities”, International Journal of 

Sustainability in Higher Education,  Vol. 12 No. 1, pp. 22-40. 

Hair, J.F., Jr., Anderson, R,E., and Black, W.C, 2010, Multivariate  Data Analysis, 7 th 

ed, Macmillan Publishing Company, Ney York 

Himmet Caradal, Cemile Celik, Muhammed Saygin, 2013, Corporate Values on 

Strategic Planning Process : A Research about the universities in Turkey, 

Procedia Social and Behavioral Sciences), pp 762-770 

Honeycutt, J. (2005). Knowledge management strategies; Strategi manajemen 

pengetahuan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 

Jane Ellen Dmochowski Dan Garofalo Sarah Fisher Ann Greene Danielle Gambogi, 

2016,"Integrating sustainability across the university curriculum", International 

Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 17 Iss 5 pp. - 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.175
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.175
http://www.emeraldinsight.com/action/showLinks?doi=10.1108%2FIJSHE-06-2016-0114&crossref=10.1016%2Fj.jclepro.2014.09.052&isi=000359955900014&citationId=p_8
http://refhub.elsevier.com/S2452-3151(17)30091-7/sref2
http://refhub.elsevier.com/S2452-3151(17)30091-7/sref2
http://refhub.elsevier.com/S2452-3151(17)30091-7/sref2
http://refhub.elsevier.com/S2452-3151(17)30091-7/sref2
http://refhub.elsevier.com/S2452-3151(17)30091-7/sref2
http://refhub.elsevier.com/S2452-3151(17)30091-7/sref2
http://refhub.elsevier.com/S2452-3151(17)30091-7/sref2
http://refhub.elsevier.com/S2452-3151(17)30091-7/sref2
http://www.emeraldinsight.com/action/showLinks?doi=10.1108%2FIJSHE-06-2016-0114&system=10.1108%2F14676371111098285&isi=000306672400004&citationId=p_15
http://www.emeraldinsight.com/action/showLinks?doi=10.1108%2FIJSHE-06-2016-0114&system=10.1108%2F14676371111098285&isi=000306672400004&citationId=p_15


 Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
  

129 

 

Jogiyanto, dan Willy A., 2014, Konsep dan Aplikasi PLS – Partial Least Square, BPFE, 

Yogyakarta 

Kanyaprin Tongsamsi Isara Tongsamsi, 2017,  Instrument development for assessing 

knowledge management of quality assurers in Rajabhat universities, Thailand 

Kasetsart Journal of Social  Science 

Kok. A, 2007, Intellectual Capital Management as Part of Knowledge Management 

Initiatives at Institution of Higher Learning, The Electronic Journal of 

Knowledge Management, Vol. 5 issue 2, pp 181-192 

Khoe Yao Tung, 2018, Memahami Knowledge Management, Penerbit Indeks, Jakarta 

KPMG Consulting (2000) ”Knowledge management research report 2000”, available from 

http://www.office.com.tw/kmreportfinal2000.p df [accessed April 17, 2004]. 

Lopatta, K. and Jaeschke, R. (2014), “Sustainability reporting at German and Austrian 

universities”,International Journal of Education Economics and Development, Vol. 

5 No. 1, pp. 66-90. 

Marr, Ross, 2003, The Role of Intellectual Capital’s Dimensions in Organization 

Productivity, England 

Mouritsen. J, and Roslender, 2009, Critical Intellectual Capital, Critical Perspectives 

Accounting, Vol. 21, No. 7, pp. 801 – 813 

Maurizio Massaro, John Dumay, Andrea Garlatti, Francesca Dal Mas, 2018, 

"Practitioners’ views on intellectual capital and sustainability: From a 

performance-based to a worth-based perspective", Journal of Intellectual 

Capital, pp 1-25 

Nasih.Moh, 2015, Human Capital Indonesia, Koran Harian Nasional JAWA POS, 

rubrik OPINI, Rabu, 11 Maret 2015, halaman 2 

Nielsen. C, and Madsen, MT, 2009, Discources of Transparency in the Intellectual 

Capital Reporting Debate : Moving from Generic Reporting Models to 

Management Defined Information, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 

20, No. 7, pp. 847-854 

Sanusi ZA, Khelgat-Doost H (2008). Regional centre of expertise as a transformational 

platform for sustainability: a case study of Universiti Sains Malaysia, Penang 

International Journal of Sustainability in Higher Education 9: 487-497 

Saju Jose, Jacob Chacko, "Building a sustainable higher education sector in the UAE", 

International Journal of EducationalManagement   

Supardi. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press. 

Sveiby, K.E., 1997, The New Organizational Wealth : Managing and Measuring 

Knowledge Base Asset, Berrett-Koehler, New York 

Ulum. Ikhyaul, 2009, Intellectual Capital _ Konsep dan Kajian Empiris, Graha Ilmu. 

Yogyakarta 

http://www.office.com.tw/kmreportfinal2000.p
http://www.emeraldinsight.com/action/showLinks?doi=10.1108%2FIJSHE-06-2016-0114&crossref=10.1504%2FIJEED.2014.059868&citationId=p_21


 Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
  

130 

 

Wongke.Humphrey, 2014, Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 

2015, Info Singkat Hubungan Internasional – Sekretariat Jendral DPR RI, ISSN 

2088-2351, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014 

Youndt. MA, Subramaniam, M. And Snell, 2004, Intellectual Capital Profiles : an 

Examination on invesment and Return, Journal of Management Studies, Vol. 41, 

No. 2 pp. 335-361 

 

 

 



Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
  

131 

 

PERAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, MEDIA RELATION  

PADA  CITRA KAMPUS 

Martha Suhardiyah
1
 Andri Kurniawan

2 

 
1
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

martha@unipasby.ac.id  

andri.kurniawan4@gmail.com 

 

Abstrak 

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor dominan dalam suatu institusi/ 

organisasi, merupakan pengambil keputusan dalam organisasi, oleh karena itu 

diperlukan SDM berkualitas, untuk mendapatkan SDM berkualitas diperlukan 

persyaratan tertentu dalam seleksi/ rekruitmen pegawai. SDM yang berkualitas 

yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui proses, transformasi sosial yang 

dilakukan organisasi. Pada era milenial ini kebutuhan akan media relation sangat 

urgen, dalam menujang pencitraan personal maupun organisasi oleh karena itu 

pemilihan media relation yang tepat sangat membantu dalam meningkatkan citra, 

masyarakat  semakin sering mengetahui Citra kampus pertama-tama  melalui 

media relation . 

Untuk menciptakan citra kampus  dimulai dengan membangkitkan perhatian 

(attention) masyarakat melalui informasi di Media Relation  yang disampaikan 

kepada masyarkat melalui media relation sehingga perhatian masyarakat 

diarahkan untuk mengetahui informasi  dan program-program yang akan 

dijalankan, setelah itu tumbuhlah kepentingan (interest),  tumbuh minatnya dan 

berhasrat  (desire) untuk menggunakan product dan akhirnya mereka akan 

mengambil keputusan (decision) untuk mengimplementasikannya dalam tindakan 

(action) yaitu  menggunakan produk yang dihasilkam 

 

Kata Kunci : Pengembangan Sumber Daya Manusia, Media relation,   Citra 

Kampus 
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PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor dominan dalam suatu institusi. 

organisasi, merupakan pengambil keputusan dalam organisasi, oleh karena itu 

diperlukan SDM berkualitas &kompeten, untuk mendapatkan SDM itu diperlukan 

persyaratan tertentu dalam seleksi/ rekruitmen pegawai. SDM yang berkualitas yang  

diperoleh melalui proses, untuk mempersiapkan dan pengembangan kualitas SDM yang 

sesuai dengan transformasi sosial (Epon Ningrum).  Pengembangan adalah upaya 

meningkatkan sesuatu agar lebih menjadi lebih  baik. Pengembangan SDM dapat 

dilakukan melalui  beberapa cara yang dapat dipilih oleh  institusi diselaraskan dengan 

kebutuhan, seperti melalui jalur pendidikan dan latihan.  

Saat ini, dimana perkembangan teknologi informasi sudah demikian kuat, peran 

media massa sebagai penyebar informasi semakin memiliki kekuatan yang patut 

diperhitungkan. Berbagai penelitian menunjukkan  informasi yang  disampaikan  media  

mengenai suatu organisasi yang mempengaruhi pandangan publik pembaca terhadap 

citra organisasi. Ditengah masyarakat yang semakin mengandalkan informasi,citra suatu 

organisasi (corporate image)  berperan  dalam mendorong terbentuknya good 

coorporate governance   yang memerlukan kepercayaan  dan dukungan dari 

masyarakat.(Ihsanira Dhevina Enggarratri, 2017) 

Media massa memiliki kemampuan  cepat  mengembangkan berbagai topik yang 

terjadi di masyarakat sebagai bahan informasi. Informasi yang dikomunikasikan melalui  

media massa, merupakan proses pembentukan citra yang akan menghasilkan sikap,  

pendapat, tanggapan,  perilaku individu terhadap  citra suatu organisasi (corporate 

image). Citra organisasi perlu dibentuk atas dasar kejujuran dan kebenaran agar citra 

yang  dipersepsikan oleh publik adalah benar dan baik, ada konsistensi antara citra 

dengan realitas; konsistensi antara  kinerja organisasi dengan citra yang ditampilkan dan 

dikomunikasikan oleh media oelh karena itu informasi yang disajikan perlu difilter, 

informasi positif  dapat menimbulkan citra organisasi (corporate image) positif pula.    

Pengelolaan citra organisasi terkait segala kegiatan untuk membentuk, memelihara dan 

merancang suatu citra yang diinginkan oleh organisasi  itu sendiri. Citra organisasi 

merupakan hal yang tak dapat diabaikan, apabila tidak  dikelola serius  akan berdampak 

pada terganggunya proses pencapaian tujuan sehingga dapat meningkatkan peluang 

kegagalan.(Ihsanira Dhevina Enggarratri, 2017) 

Perguruan tinggi merupakan industri jasa yang  menghasilkan produk berupa jasa 

sesuai dengan kebutuhan para stakeholder nya. Stakeholder perguruan tinggi sendiri 

terdiri dari mahasiswa, orang tua, pemerintah, dunia pekerjaan, dan lingkungan. 

Penyelenggaraan jasa-jasa PT dapat berjalan dengan baik jika SDM dan sarana-sarana 

pendukung yang tersedia memiliki mutu yang baik. (Utami Dewi Nastiti  ,2015) 

Pendidikan untuk melaksanakan perannya dalam melayani kebutuhan pendidikan 

masayarakat. Kebutuhan pendidikan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat praktis 

situasional maupun bersifat prediktif antisipatif bagi transformasi sosial.  Untuk itu, 
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sangat penting upaya pengembangan SDM bagi terwujudnya SDM bidang pendidikan 

yang berkualitas Keberadaan media massa sampai saat ini dinilai masih menjadi salah 

satu sarana komunikasi publik paling efektif. Media massa memiliki kemampuan dapat 

menjangkau publik dengan cepat serta sebaran informasinya yang cukup luas. Tidak 

hanya itu, media massa juga bersifat dapat mempengaruhi opini publik. Inilah yang 

menjadikan media massa sebagai mitra penting bagi banyak institusi termasuk 

perguruan tinggi. Kedekatan dengan media massa dinilai dapat mendorong 

pembentukan citra perguruan tinggi yang positif.  

Untuk berada pada barisan perguruan tinggi terbaik, sebuah universitas 

memerlukan perubahan yang fundamental agar mampu bersaing (Better competitive 

situation) dengan perguruan tinggi lain. Sebuah perguruan tinggi harus memiliki 

strategic intent untuk mewujudkan posisi yang diinginkan sehingga perlu dilakukan 

transformasi kelembagaan yang lebih kompleks dari sekadar pengembangan organisasi 

(Organization development). Perguruan tinggi merupakan lembaga yang dibangun 

komunitas akademik yang bersifat kolegial dan menjunjung tinggi academic value 

untuk mencerdaskan bangsa. Ini yang menjadi faktor pembeda perguruan tinggi dengan 

organisasi lain.( Ahmad Azmy; 2015)  

untuk menciptakan citra kampus  dimulai dengan membangkitkan perhatian 

(attention) masyarakat melalui informasi  yang disampaikan kepada masyarkat melalui 

media relation sehingga perhatian masyarakat diarahkan untuk mengetahui informasi  

dan program-program yang akan dijalankan, setelah itu tumbuhlah kepentingan 

(interest),  tumbuh minatnya dan berhasrat  (desire) untuk menggunakan product dan 

akhirnya mereka akan mengambil keputusan (decision) untuk mengimplementasikannya 

dalam tindakan (action) yaitu benar benar menggunakan produk sehingga tujuan  

penjualan produk meningkat tercapai. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan 

menelaah peran pengembangan sumber daya manusia, media relation pada  citra 

kampus. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan adalah upaya meningkatkan sesuatu agar lebih bertambah baik, 

pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan. Seperti 

dikemukakan Sikula :    

Development in reference to staffing and personnel matters, is a long term 

educational process utilizing a systematic and organized procedure by which 

managerial personel learn conceptual and theoetical knowledge for general 

purpuses. Training is a short term educational process utilizing a systematic and 

orgenized procedure by which  non managerial personnel learn technical 

knowledge and skill for a definite purpose: ( Sikula (1981 dalam Epon Ningrum) 
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Strategi Sumber Daya Manusia Yang Dibuat: 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

2. Rekruitmen Dan Seleksi Sumber Daya Manusia 

3. Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

4. Kompensasi  

5. Evaluasi Kinerja  

B. Media  Relation 

Media relation merupakan bagian dari public relation eksternal yang membina dan 

mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi 

antara organisasi dengan public untuk mencapai tujuan organisasi. Yosal iriantara 

(2005:32) 

       Manfaat media relations tersebut adalah 

1. Membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan 

media massa. 

2. Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati dan 

menghargai serta kejujuran dan kepercayaan. 

3. Penyampaian atau perolehan informasi yang akurat, jujur, dan  mampu 

memberikan pencerahan bagi publik. (Nova (2011 dalam Syifa Maria; 2013) 

 

Fungsi media relation 

1. Meningkatkan citra perusahaan. 

2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan. 

3. Meningkatkan point of selling dari produk dan jasa. 

4. Membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis. 

5. Meningkatkan relasi dari beragam publik, seperti terhadap lembaga 

pemerintahan, perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakatan, maupun 

individu. 

Jenis-Jenis Media Relations 

1. Press Conference (Konferensi Pers) –mengundang wartawan untuk berdialog 

dengan materi yang telah disiapkan (Press Kit, Media Kit). 

2. Press Briefing (Jumpa Pers) –penyampaian informasi dalam sebuah kegiatan. 

3. Special Event –kegiatan khusus yang melibatkan media, misalnya menjadi 

sponsor lomba penulisan jurnalistik. 

4. Media Visit (Kunjungan Media) –berkunjung ke kantor media. 

5. Undangan Peliputan –mengundang wartawan untuk meliput acara. 

6. Press Gathering –mengundang media untuk berkumpul secara informal, 

misalnya jamuan makan malam. 

7. Press Luncheon –jamuan makan siang. 

http://en.wikipedia.org/wiki/News_conference
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8. Maintenance Lobby — misalnya minum kopi bersama, nonton bareng. 

9. Press Tour – mengajak wartawan berkunjung ke suatu tempat.  

       Teori tentang Media Relation                         

1. Teori Agenda Setting  dari maxwell mccombs dan donald shaw (1972) 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan kuat antara penyajian berita oleh 

media dengan hal-hal yang dinilai penting bagi masyarakat; artinya selain 

sebagai penyebar informasi, media berperan dalam menentukan hal apa yang 

perlu diketahui oleh  audiencesnya. Media tidak menentukan what to think  

namun memberi pengaruh pada what to think about. Karen siune dan ole borre 

(1975) dalam penelitiannya menemukan adanya tiga faktor pengaruh dalam 

agenda  setting yaitu: representasi, persistensi dan persuasi. Representasi, 

yaitu mengukur seberapa besar media dapat menggambarkan apa yang dinilai 

penting oleh masyarakat (agenda publik). Dalam hal ini, kepentingan publik 

mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh media. Persistensi, yaitu 

mempertahankan kesamaan agenda antara apa yang menjadi isu media dan 

apa yang menjadi isu publik; dan yang terakhir adalah pengaruh persuasi, 

yang terjadi  saat agenda media mempengaruhi agenda publik. Dalam hal ini, 

informasi yang disa- jikan oleh media (agenda media) menjadi bagian dari 

wacana, perhatian  atau pemikiran masyarakat (agenda publik).teori ini 

menunjukkan adanya  hubungan saling mempengaruhi antara media dan  

publik; keduanya memiliki peran yang perlu diperhatikan dan dengan kata lain 

hubungan keduanya menunjukkan adanya saling ketergantungan. 

(mulyana:2004). 

2. Triangular Relationship, yaitu hubungan segitiga antara (1) situasi  tindakan 

(ditafsirkan orang sebagai seluruh fenomena yang mungkin ada, seperti orang, 

tempat,  kegiatan); (2) persepsi terhadap tindakan; dan (3) respon berdasarkan 

persepsi. Media berperan dalam membentuk hubungan pertama dan kedua 

sedangkan hubungan ketiga terlihat setelah respon memberi dampak pada 

situasi tindakan. Walter Lippmann juga menyatakan bahwa media massa 

membantu dalam membentuk ―gambaran terpercaya‖mengenai dunia  diluar 

jangkauan dan pengalaman kita (a “trustworthy picture” of the world that is 

beyond our reach and direct experience.)(Cutlip,et.al: 2011). Media massa 

menyediakan ruang bagi publik untuk  mengetahui hal-hal  diluar dirinya serta 

hal-hal yang bukan merupakan  pengalamannya sendiri. Lippmann (1922) 

3. Teori AIDDA  

Menurut Wilbur Schram  (2007:72), AIDDA merupakan teori klasik yang 

sampai saat ini masih popular karena adanya media massa. AIDDA 

(attention, interest, desire, dicision, action). Semua dimulai dengan 

membangkitkan perhatian (attention) masyarakat melalui pesan yang 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lobby_%28food%29
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disampaikan (oleh Humas) lewat tatap muka dan media massa. Perhatian 

masyarakat diarahkan untuk mengetahui informasi tentang  subyek  dan 

program-program yang akan dijalankan nantinya, setelah itu tumbuhlah 

kepentingan (interest) setelah publik mengamati dan memperhatikan 

Informasi, menerima dan memahami dengan baik pesan tersebut,akan tumbuh 

minatnya dan berhasrat  (desire) untuk menggunakan product dan akhirnya 

mereka akan mengambil keputusan (decision) untuk 

mengimplementasikannya dalam tindakan (action) yaitu benar benar 

menggunakan produk. 

 

C. Citra Kampus 

Image atau Citra adalah persepsi orang lain terhadap kita. Persepsi atau penilaian 

orang lain tidak selalu sama dengan yang kita inginkan. Seringkali orang lain 

melihat sisi lain dari diri kita, yang mungkin kurang kita perhatikan. Persepsi dan 

penilaian orang lain tidak dapat kita paksakan. Orang bebas menilai kita 

berdasarkan cara pandangnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi diri dari 

waktu ke waktu agar citra kita selalu dilihat positif oleh orang lain.  

 

Strategi Untuk mewujudkan Citra dan Reputasi Organisasi 

1. Arah yang jelas atau Citra yang Jelas atau Pandangan Publik yang 

diharapkan,  merupakan hal pertama yang harus ditetapkan dalam rangka 

membangun  Citra Organisasi. Hal ini perlu kita rumuskan secara jelas, karena 

arah akan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang 

mengikutinya.  

2. Perencanaan kegiatan yang fokus. Salah satu bentuk aktivitas organisasi 

adalah diselenggarakannya berbagai bentuk kegiatan penunjang.. 

3. Publikasi yang memadai. Publikasi adalah upaya untuk menyampaikan 

informasi/pesan kepada masyarakat luas, khususnya stakeholder organisasi. 

Namun demikian, pemilihan media dan isi berita juga harus dipilih secara 

selektif, untuk memberikan kesan tersendiri terhadap masyarakat. Penggunaan 

media cetak/elektronik yang berskala nasional/regional memberikan kesan 

bonafiditas organisasi. 

4. Pembentukan budaya organisasi. Budaya yang dimaksud disini adalah 

kebiasaan-kebiasaan yang lebih mengarah pada pembentukan sikap dan 

perilaku orang-orang yang menjadi  anggota organisasi.  

5. Mobilisasi Sumber Daya (SDM dan SDA). Pencitraan organisasi bukanlah 

menjadi tanggung jawab individu pimpinan, atau bagian Humas semata, 

namun menjadi tanggung jawab seluruh komponen yang ada dalam organisasi 

tersebut. Semua pihak yang tergabung dalam organisasi memiliki tanggung 

jawab untuk membentuk citra organisasi sebagaimana yang telah digariskan 



Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               
  

137 

 

6. Penetapan target yang terukur dan bertahap. Pencitraan organisasi adalah 

pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tentunya dalam 

pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dan harus dilakukan evaluasi 

pada setiap tahapanya. Untuk melakukan evaluasi, tentunya akan lebih mudah 

kalau ada target-target yang terukur sebagai parameter keberhasilan kegiatan 

pencitraan pada setiap tahapannya. 

 

METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan kajian pustaka yang 

ditelaah melalui pustaka,  artikel dan hasil penelitian  untuk dapat menyajikan gambaran 

terkait peran pengembangan sumber daya manusia, media relation  pada  citra kampus. 

PEMBAHASAN 

Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah sarana untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang potensional dan professional. Manusia merupakan 

sumber daya utama atas kelancaran aktifitas dalam suatu perusahaan. Hal ini 

dikarenakan bagaimanapun canggihnya peralatan yang digunakan oleh suatu perusahaan 

akan tidak berarti tanpa adanya manusia yang menjadi  karyawan dalam 

mengoperasikannya. Pembangunan dewasa ini, terus berkembang seiring dengan proses 

industrialisasi yang ditandai dengan semakin meningkat ditandai dengan penggunaan 

teknologi di berbagai bidang usaha. Dengan kondisi ini, maka sumber daya manusia 

harus dibekali dengan pendidikan, ketrampilan serta keahlian yang cukup agar 

karyawan mampu menggunakan dan memanfaatkan berbagai teknologi.  Karyawan 

merupakan aset untuk menja Karyawan merupakan aset untuk menjamin kelancaran 

penyelenggaraan perusahaan oleh karena itu diperlukan karyawan yang terampil, 

cekatan dan mempunyai kemampuan yang memadai dalammelaksan akan  

pekerjaannya(Yosep Satrio Wicaksono;2016) 
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Pengembangan Sumber daya manusia (SDM) 

Tabel 1 Tahapan Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) 

 

 

 

 Penentuan tujuan pengembangan SDM yang akan dicapai 

dalam  jangka pendek, menengah dan panjang organisasi 

Masing-masing unit yang ada dalam organisasi kampus 

menentukan  target yang akan dicapai 

  

 

 

Penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dibuat secara 

operasioanal proses pencapaian sehingga menjadi suatu 

program kegiatan 

  

 

 

 

Analisis peran setiap unsur yang ada pada organisasi 

sehingga menimbulkan kebutuhan sarana untuk pencapai 

tujuan 

  

 

 

 

upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDMnya,  yaitu 

melalui program  rekrutmen  SDM, program pendidikan dan 

pelatihan  serta pembentukan budaya organisasi. 

  

 

 

 

Pemilihan program pengembangan SDM  melalui 

Rekruitmen , Pelatihan dan Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

prestasi yang diraih setelah pelaksanaan penganbangan SDM 

melalui  penilaian kinerja  

 

Sumber : Haromain;  2013 dimodifikasi 

 

Peran Media Relation terhadap Citra Kampus  

Berikut merupakan diagram informasi dari organisasi yang disampaikan ke publik 

melalui media masa akan membentuk suatu opini publik terhadap organisasi, sehingga 

akan membawa dampak pada citra pemberi informasi . 

 

Sumber : Iriantara; 2005;31 

Gambar 1 Model Arus Komunikasi Dalam Media Relation 
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Lebih lengkap untuk pembentukan citra kempus melalui media relation terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2. Model Pembentukan Citra Kampus 

Hubungan media tidak hanya digunakan untuk menciptakan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap publik, serta bukan semata- mata menyebarkan pesan sesuai 

dengan keinginan organisasi. Tetapi bagaimana hubungan yang terjalin baik dengan 

pihak media dapat mempermudah pihak lembaga untuk menyebarkan informasi 

kebijakan mereka untuk meraih citra positif organisasi. (Syifa Maria; 2013). 

 

KESIMPULAN 

Pelatihan bagi karyawan sangat penting untuk diterapkan dalam suatu 

perusahaan.dengan adanya pelatihan karyawan akan dapat bekerja secara lebih efektif 

dan efisien terutama untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi seperti 

perubahan teknologi, perubahan metode  kerja, menuntut pula perubahan sikap, tingkah 

laku, keterampilan dan pengetahuan. Pegawai yang kompeten akan menghasilkan 

produk yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yanglain , dan mereka dapat 

memberikan informasi tentang orgsisasi secara efektif dan efisien.Hubungan media 

tidak hanya digunakan untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman terhadap 

publik, serta bukan semata -mata menyebarkan pesan sesuai dengan keinginan 

organisasi, tetapi bagaimana hubungan yang terjalin baik dengan pihak media dapat 

mempermudah pihak lembaga untuk menyebarkan informasi kebijakan mereka untuk 

meraih citra positif kampus dimata masyarakat. Untuk menciptakan citra kampus  

dimulai dengan membangkitkan perhatian (attention) masyarakat melalui informasi di 

media relation  yang disampaikan kepada masyarkat  sehingga perhatian masyarakat 

diarahkan untuk mengetahui informasi  dan program-program yang akan dijalankan 

organisasi, kemudian tumbuhlah kepentingan (interest),  tumbuh minatnya dan 

berhasrat  (desire) untuk menggunakan product dan akhirnya mereka akan mengambil 

keputusan (decision) untuk mengimplementasikannya dalam tindakan (action) yaitu  

menggunakan produk yang dihasilkam sehingga   penjualan produk dapat meningkat 

dan target kerja dapat tercapai. 
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Abstrak 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah laut mencapai sekitar 

60% terdiri dari lautan, selain itu wilayah pantai juga merupakan wilayah terluas dan 

terpanjang di dunia, begitu pula dengan penduduknya 60% tinggal di wilayah pantai. 

Namun demikian fenomena masih banyak menunjukkan bahwa kemiskinan di 

lingkungan masyarakat nelayan, masih mendominasi kondisi sosial ekonomi 

masyarakat bangsa Indonesia.  

Berdasarkan kondisi tersebut, di atas maka sebenarnya pemerintahan dan 

pembangunan yang lebih memfokuskan pada masyarakat nelayan, merupakan 

kebijakan strategis untuk memajukan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia, 

mengingat jumlahnya yang lebih banyak berdomilisi di wilayah pesisir dan sekitarnya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pengolah ikan 

beorientasi pada industri  pengolahan ikan tangkap skala rumah tangga. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan naturalistic inquiry, untuk mendapatkan makna dibalik fenomena dan 

fakta yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbelakangan dan ketidak tahuan 

masyarakat nelayan dalam pengolahan ikan tangkap, menjadikan nilai ekonomis dari 

produktivitas hasil ikan tangkap yang mereka peroleh kurang dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Untuk itu perlu adanya 

pengembangan industri pengolahan ikan dengan berbagai pemanfaatan teknologi tepat 

guna, agar produktivitasnya lebih efisien, memiliki daya saing, memiliki masa ekonomis 

yang panjang dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. 

mailto:budi.rianto@hangtuah.ac.id
mailto:suliswahyu@gmail.com
mailto:totoksetulegi@yahoo.com
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I.  PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara kepulauan (Archipellago) yang luas wilayah lautnya 

merupakan 2/3 wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu Indonesia juga merupakan 

negara yang memiliki pantai terpanjang di dunia, sehingga  wilayah pesisir dan 

sekitarnya merupakan wilayah yang paling luas diantara wilayah lainnya. Pada 

wialayah pesisir inilah bermukin para nelayan, yang hidup dan kehidupannya 

bertumpu pada sumber daya kelautan, baik ikan tangkap maupun ikan budidaya mina 

politan.  

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, sebenarnya merupakan 

momentum yang tepat untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan pesisir guna 

mempercepat kemajuan ekonomi dan sosialnya masyarakat tersebut, bertumpu pada 

sumber daya kelautan yang sangat melimpah. Semenjak ditetapkannya UU no. 23 

tahun 2014, momentum  pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan 

pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi berkurang, karena wilayah laut sudah 

bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota namun telah 

menjadi kewenangan pemerintah Propinsi. Namun demikian, untuk memajukan 

masyarakat nelayan dan masyarakat lingkungan pesisir masih merupakan 

tanggungjawab pemerintah daerah yang harus berlanjut. 

Kabupaten Trenggalek, sebagai wilayah Kabupaten yang memiliki wilayah 

pesisir yang luas, yang membentang pada 3 wilayah Kecamatan, mulai dari 

Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. Memiliki 

potensi besar akan  sumberdaya kelautan, namun demikian sampai saat ini 

Kabupaten Trenggalek masih tergolong daerah yang tertinggal ekonomi. Kabupaten 

Trenggalek memiliki pelabuhan perikanan Nusantara di Prigi, yang merupakan 

pelabuhan terbesar di pantai selatan Jawa Timur. Namun demikian masih banyak 

data yang menunjukkan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan di 

daerah tersebut, masih belum merepresentasikan melimpahkan sumberdaya kelautan 

yang dimiliki oleh wilayah tersebut.  

Masih banyak masyarakat nelayan yang bergerak dalam pengolahan ikan, 

terjebak pada pola industri pengolahan yang tradisional, kurang berkualitas dan tidak 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga hasil produksi pengolahannya kurang 

mampu bersaing di pasar luas, dan bersaing dengan produk hasil pengolahan ikan 

lainnya baik dalam maupun luar negeri. 

Adapun rumusan penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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“Bagaimana  memberdayakan ekonomi masyarakat pengolah ikan berorientasi pada 

industrialisasi pengolahan ikan tangkap sekala rumah tangga di wilayah pesisir 

Kabupaten Trenggalek.?” 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk memberdayakan ekonomi 

masyarakat pengolah ikan berorientasi pada industrialisasi pengolahan ikan tangkap 

sekala rumah tangga di wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek.?” 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pengolah Ikan 

Sebagaimana dijelaskan oleh David C. Corten (1986), “Community 

Development (Asian Experience)”, dijelaskan bahwa: Community Based 

Development, mampu mengembangkan socio-culturally compatible, dimana proses 

sosial masyarakat akan dapat dikembangkan lebih produktif dan secara ekonomis 

mampu mengembangkan dirinya menjadi social fabric yang efisien, efektif dan 

ekonomis bagi pengembangan kemakmuran bersama masyarakat tersebut. 

Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek sebagai Pelabuhan Nusantara memiliki 

potensi yang sangat besar dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, hasil 

perikanan tangkap yang besar di musim panen.  Besarnya hasil ikan tangkap dari 

pelabuhan perikanan Prigi tersebut dapat dilihat pada beberapa kutipan sebagai 

berikut, Priyono, kapten kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 

(Kompas,Rabu,29/2013), mengatakan, dirinya baru saja membawa satu ton ikan 

tuna yang dicari di laut selama dalam dua hari terakhir."Saat ini sedang musim ikan 

tuna. Ikannya banya ksekali. Pokoknya melimpah ruah. Kita sampai kewalahan 

menjaringnya, sampai tangan saya bengkak dan pecah," ungkapnya. 

Hasil ikan tangkap minapolitan yang sangat besar tersebut, bila dikelola 

secara baik dapat menjadi potensi ekonomi yang sangat menguntungkan bukan 

hanya bagi para nelayan semata, namun juga masyarakat pesisir setempat dan 

bahkan bagi lingkungan masyarakat lainnya. Pengembangan industri pengolahan 

ikan yang berbasis pada usaha kecil sekala rumah tangga, akan lebih memberikan 

efek ekonomis deterent yang luas bagi masyarakat setempat. Aktivitas ekonomi 

yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan keluarga nelayan banyak terjadi di 

kawasan-kawasan nelayan dan pelabuhan perikanan, dimana kegiatan ekonomi 

turunannya  sebagai mata rantai dari usaha perikanan tangkap yang tumbuh dan 

berkembang pada kawasan-kawasan nelayan serta pelabuhan perikanan. Kondisi 

tersebut tentunya akan sangat membantu dan mempermudah dalam peningkatan 

kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan di 

kawasan-kawasan dimaksud. Pentingnya pendekatan yang komprehensif dan 

terpadu dengan manajemen usaha yang tepat dan terarah. Penciptaan iklim usaha 

dan investasi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya ikan yang 
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besar dan spesifik tertentu demi memacu tumbuhnya industri pendukung terkait, 

yang pada akhirnya akan mengakselerasi peningkatan kontribusi sub-sektor 

perikanan tangkap  dalam perekonomian  nasional.  

2.2. Industrialisasi Pengolahan Ikan 

Berbagai jenis usaha perikanan dibagi menjadi tiga antara lain: “Usaha 

melalui penangkapan, usaha melalui budidaya dan usaha pengolahan 

ikan”.(Bappenas, 2000). Pengolahan Ikan merupakan Usaha perikanan di 

laksanakan dalam  sistem bisnis perikanan yang termasuk dalam kelompok  

pengolahan ikan. Setiap usaha pengolahan ikan wajib memiliki SIUP, pemerintah 

mengatur, mendorong,  dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 

perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam 

pengembangan usaha pengolahan ikan, agara  lebih efektif, efisien,ekonomis, 

berdaya saing tinggi,dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan 

tradisi/budaya lokal.  

Unit Pengolahan Ikan (UPI), (http://jdih.kkp.go.id/peraturan/37-permen-kp-

2016) walaupun dalam sekala industri rumah tangga harus memiliki beberapa 

persyaratan umum diantaranya: 

a. UPI harus memiliki sistem manajemen keamanan pangan yangmencakup 

Good Manufacturing Practices (GMP), Standard Sanitation Operating 

Procedure (SSOP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

dan menerapkannya; 

b. UPI hanya menerima bahan baku dari unit pembudidayaan ikan yang 

bersertifikat cara budidaya ikan yang baik, kapal penangkap dan kapal 

pengangkut ikan yang bersertifikat cara penanganan ikan yang baik,atau 

pengumpul/supplier yang bersertifikat cara penanganan ikanyang baik; 

c. UPI harus memperhatikan jenis ikan tertentu yang dilarang atau 

memerlukan persyaratan tertentu yang dipasarkan untuk konsumsi manusia. 

d. UPI dilarang menggunakan bahan tambahan yang tidak diizinkan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Penggunaan bahan kimia misalnya pestisida, fumigan, desinfektan,dan 

deterjen harus di bawah pengawasan petugas yang mengetahuibahaya 

penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan lain-lain. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Naturalistic Inquiry (Guba, 1989), dimana pada tahap awal dimulai dengan identifikasi 

model pemberdayaan masyarakat nelayan yang berlangsung di wilayah obyek 

penelitian yaitu masyarakat pengolahan ikan di wilayah pesisir Kabupaten 

Trenggalek. Desain penelitian ini juga  menggunakan model penelitian  participant 

http://jdih.kkp.go.id/peraturan/37-permen-kp-2016
http://jdih.kkp.go.id/peraturan/37-permen-kp-2016
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research, diagnosis action research dan empirical research (Kemmis & Taggart, 

1988). Di mana pada need assessment ini digunakan metode focus discussion group 

(Knodel 1993). Metode ini sangat baik untuk menggali data dari kalangan aparat 

pemda Kabupaten Trenggalek dan masyarakat  nelayan, karena dengan metode ini 

mereka dapat mengekspresikan pendapatnya secara  terbuka dan berkelompok. 

Selanjutnya dari hasil identifikasi faktor determinan yang mempengaruhi 

pemberdayaan masyarakat pengolah ikan, dilakukan diagnosis analitik research 

serta analisis secara mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil 

penelitian yang diharapkan. 

Adapun obyek penelitian adalah para pengolah ikan di lingkungan pesisir 

Kupaten Trenggalek, berikut dengan subyeknya yang tergolong dalam Triangulasi 

subyek penelitian yaitu para pelaku pengolah ikan pada konsumen dan pemasar ikan 

serta para pejabat dan para ahli yang berkepentingan terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pengolah ikan. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, merupakan 

daerah yang relative tertinggal perkembangannya di bandingkan dengan kabupaten 

lainnya di daerah Jawa Timur. Selain memiliki PAD terendah diantara Kabupaten dan 

Kota di Propinsi Jawa Timur, juga terletak di daerah yang relative kurang strategis 

bagi akses perdagangan dan pembangannya. Selain itu juga harus disesuaikan dengan 

program pemerintah pusat, khususnya Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025 menetapkan bahwa 

Koridor Ekonomi Jawa merupakan pusat pengembangan industri dan jasa (Pedoman 

Penyusunan Proposal MP3EI, Dikti, 2013). 

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto), sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi makro, klasifikasi 

lapangan usaha (sektor) dalam PDRB dan data kontribusi sektor dalam PDRB 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2011, menunjukkan bahwa, semua sektor berdasarkan 

harga konstanta di Kabupaten Trenggalek selalu meningkat dari tahun ke tahun, 

tetapi peningkatannya tergolong lambat dan tidak seimbang antar sektor. Sektor 

Pertanian yang merupakan sektor unggulan pertumbuhannya kalah cepat 

dibandingkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sedangkan sektor Industri 

Pengolahan yang diharapkan tumbuh dengan cepat pada kenyataannya 

pertumbuhannya sangat lambat. Sektor Perdagangan tumbuh dengan cepat dan data 

menunjukkan jumlah pelaku usahanya juga cukup banyak terutama untuk skala 

mikro(Bappeda Trenggalek, 2014). 

Sesuai survey yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Timur (2011), jumlah 

UMKM di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 untuk semua sektor sebanyak 143.455 
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usaha, yang terbagi menjadi 140.595 Usaha Mikro, 2.309 Usaha Kecil dan 551 

Usaha Menengah. Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 

2014, Pengembangan UMKM merupakan salah satu isu strategis yang digarap 

Pemerintah Kabupaten Trenggalek sejak Tahun 2014 (Bappeda Trenggalek, 2014), 

salah satu prioritas yang memiliki potensi dikembangkan adalah UMKM di Bidang, 

“Industri Pengolahan Ikan Tangkap di Pantai Selatan (Samodra Hindia)” (Rianto, 

2015). 

Berdasarkan ke lima pengembangan produk unggulan tersebut, maka Industri 

Pengolahan Ikan Tangkap (nomor 5), sangat strategis bila dijadikan sebagai kajian 

yang mendalam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pengolah ikan.  

Mengingat pasar yang sangat potensial dari masyarakat Jawa Timur yang secara 

ekonomis mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga bila dilakukan 

industrialisasi dan diversifikasi pengolahan ikan di wilayah ini, hasil pengolahannya 

bisa dapat diserap oleh pasar atau masyarakat Jawa Timur  secara luas serta memiliki 

nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan setempat.  

a.  Potensi Perikanan Kabupaten Trenggalek 

Masyarakat pesisir di wilayah selatan Kabupaten Trenggalek terdiri dari 

3 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan 

Panggul. Ketiga wilayah ini, hampir 40% sebagai nelayan menggantungkan 

dengan kondisi pesisir, mengindikasikan bahwa wilayah pantai selatan  

memiliki potensi pesisir yang cukup besar. Namun masih mempunyai beberapa 

keterbatasan yang perlu diperhatikan seperti SDA, SDM,Pendanaan, Prasarana 

Sarana, Kelembagaan, dan teknologi di kawasan pesisir ke tiga kecamatan 

tersebut di atas (Bappeda Trenggalek, 2013). 

Jumlah rumah tangga perikanan pada tahun 2014 tercatat 5.384 rumah 

tangga terdiri dari 3.812 rumah tangga perikanan laut dan usaha rumah tangga 

perikanan laut terdapat pada 3 kecamatan yaitu Panggul, Munjungan  dan  

Watulimo.  Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di 

pesisir selatan JawaTimur dengan daerah  pantainya maka Kabupaten 

Trenggalek berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan baik 

berbasis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. (Sumber: 

DinasKelautan danPerikanan Kab. Trenggalek, 2014). 

Disisilain dari beberapa sektor pendukung penunjang perekonomian 

pemerintah Kabupaten Trenggalek, sector perikanan belum menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dari sektor perikanan ini, hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel4.1.Sektor Penunjang Perekonomian  Kab.Trenggalek 

 

No. Sektor/Bidang Prosentase 

1. Pertanian 39,35% 

2. Pertambangan dan Penggalian 1,98

% 3. Industri Pengolahan 5,23

% 4. Listrik,Gas dan AirBersih 0,56

% 5. Konstruksi/Bangunan 2,66

% 6. Perdagangan,Hotel dan Restoran 28,96% 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,21

% 8. Keuangan, Persewaandan Jasa  Perusahaan 3,69

% 9. Jasa-jasa 15,30% 

Sumber :Bappeda Trenggalek, 2014 

 

b. Pembahasan 

Laut selatan Jawa Timur  menyimpan hasil laut yang sangat melimpah. 

Di antara puncak pegunungan yang mengepung Pantai Prigi, Kecamatan 

Watulimo, Kabupaten Trenggalek, JawaTimur, ratusan juta rupiah mengalir 

setiap hari. Rangkaian pantai sekitar Pantai Prigi kira-kira sekitar 3 km ke arah 

timur dari Pantai Prigi, jugater dapat Pantai Karanggongso, pantai yang 

terkenal dengan pasir putihnya sepanjang 1,5 km. Sebagaimana telah 

dikemukakan di atas, Rizky, kapten kapal yang tiba di Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, mengatakan, dirinya baru 

saja membawa satu ton ikan tuna yang dicari di laut selama dalam dua hari 

terakhir. "Saat ini sedang musim ikan tuna. Ikannya banyak sekali. Pokoknya 

melimpah ruah. Kita sampai  kewalahan   menjaringnya,   sampai   tangan   

saya  bengkak   dan   pecah," ungkapnya. Dia mengaku, saat musim ikan 

sekarang penghasilannya perbulan bisa mencapai Rp10juta hingga Rp15juta. 

"Itu sudah bersih, saya mendapat hasil dua kalilipat," ujarnya (Wawancara, 12 

Juli 2017). Kondisi tersebut didukung dengan gelombang laut yang cukup 

tenang dan  bisa  melaut  hingga 137  mil dari bibir  pantai dengan  kedalaman  

laut mencapai4.000 meter.  

 

c. Pentingnya Diversikasi Pengolahan Ikan Tangkap 

Diversifikasi home Industri pengolahan ikan tangkap, sangat penting 

bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi hasil  ikan  

tangkap di PantaiPrigi, sebagai pelabuhan ikan terbesar setelah Cilacap di 

Jawa Barat, Pantai Jawa Selatan. Dengan harapan konsumsi ikan dengan 

berbagai olahannya di lingkungan masyarakat Kabupaten Trenggalek semakin 
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meningkat, termasuk kebutuhan gizi makanan dari ikan tangkap di wilayah 

laut Kabupaten Trenggalek. 

Dari berbagai produk olahan hasil ikan tangkap tersebut, yang paling 

pesat perkembangannya adalah pengolahan ikan asap, ikan asap ini di 

lingkungan Pantai Prigi, telah menjadi usaha yang  berkembang pesat di 

lingkungan masyarakat nelayan di Prigi, karena di dukung  oleh 

berkembangnya pariwisata pantai di Prigi. Dimana banyak para wisatawan 

local yang hadir khususnya dihari libur, membelioleh-oleh ikan asap yang 

telah menjadi cirik has oleh-oleh di lingkungan pantai Prigi. Ikan asap ini, 

selain dapat dimakan ditempat, juga dapat dikemas secara sederhana sebagai 

oleh-oleh. 

 

Tabel 4.2. Jenis dan Cakupan UMKM Dalam Pengolahan Ikan 

 

No. Jenis CakupanUMKM 

1. PengasapanIkan 200 

2. SambelIkan 5 

3. AbonIkan 3 

4. NugetIkan 2 

4. BaksoIkan 3 

5. TrasiIkan 2 

6. KrupukIkan 4 

7. Pindang/Gerih 25 

 Jumlah 244 

Sumber :Penelitian lapangan, datadiolah, 2017. 

 

4.4. Analisis DanPembahasan 

Potensi sumber daya alam besar, tetapihasil penangkapan ikan tidak optimal. 

Good Governance dan Community Based Development aplikasinya belum optimal 

sehingga   Model   pemberdayaan   yang   dilaksanakan   sekarang   tidak   secara 

komprehensif dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat secara optimal. 

Program pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis ikan tangkap dalam upaya 

percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sangat memiliki dimensi strategis 

bagi memajukan kesejahteraan umum, hal ini karena nelayan dapat menjadi pelaku 

ekonomi langsung yang umumnya dilakukan oleh masyarakat daerah. Adapun pola 

atau model yang sangat relevan untuk program  pemberdayaan masyarakat  

pengolah ikan dan nelayan pada umumnya, seharusnya   masuk program prioritas 

pemberdayaan masyarakat Kabupaten Trenggalek  yang tertuang dalam program 
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“Trengginas Galang Ekonomi” (Bappeda Trenggalek, 2014) sesuai dengan teori 3 

pilar Good Governance (Billah, 1996), agar terwujud pertumbuhan   ekonomi   dan   

sosial   yang   inklusif,   progresif,   komprehensif, berkepribadian dan berkeadilan, 

bagipelaku ekonomik hususnya masyarakat nelayan dan UMKM pada umumnya. 

 

 PENUTUP 

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengolah ikan berbasis pada hasil perikanan 

tangkap di Kabupaten Trenggalek sangat potensial karena adanya pelabuhan 

perikanan Nusantara di Pantai Prigi,  Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi usaha pengolahan ikan tangkap 

para  nelayan melalui variasi pengolahan ikan hasil tangkap, dapat memberikan 

nilai tambah ekonomis bagi penghasilan masyarakat nelayan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan di wilayah tersebut. 

Di samping itu diharapkan dapat diperoleh data tentang keinginan masyarakat 

nelayan maupun masyarakat pada umumnya tentang model pemberdayaan 

ekonomi  masyarakat nelayan berbasis ikan hasil tangkap yang diharapkan oleh 

para nelayan setempat. 

3. Penerapan teknologi tepat guna bagi berbagai industri pengolahan ikan tangkap 

berbasis pada skala home Industri akan memberikan dampak yang signifikan bagi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pesisir serta lingkungan 

sekitarnya karena dampak deterent ekonomisnya akan lebih signikan ketika 

penggunaan teknologi tersebut, lebih pada pengolahan pada skala home industry. 

4. Perlu segera disusun sekala prioritas pemberdayaan pengolahan ikan tangkap dari 

berbagai jenis usaha pengolahan, dengan penerapan teknologi tepat guna secara 

berkelanjutan dengan melibatkan tiga pilar Good Public Governance yaitu 

masyarakat pengolah ikan itu sendiri, pemerintah dan swasta, 
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ABSTRAK 

Community Based Development secara teoritis merupakan salah satu model 

pembangunan yang efektif di era demokrasi saat ini, karena model pembangunan ini di 

dasarkan pada potensi dan kondisi komunitas setempat.  Penelitian aksi ini bertujuan 

untuk mengembangkan suatu model  pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin 

berbasis pada Implementasi PNPM Mandiri di Kabupaten Trenggalek. Dengan 

harapan Implementasi Kebijakan PNPM di Wilayah tersebut, betul-betul dapat 

meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat secara optimal, efisien dan 

ekonomis. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, dilakukan 

Identifikasi Model  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Pada 

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kedua, uji coba 

model implementasi kebijakan PNPM mandiri sebagai upaya penyempurnaan model 

akhir yang siap untuk diimplementasikan dalam lingkup yang lebih luas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PNPM mandiri masih terkooptasi oleh 

kepentingan kekuasaan pusat, maupun hegemoni masyarakat perkotaan dalam 

pemberdayaan masyarakat pedesaan. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan  

masih banyak bertumpu pada peningkatan produktivitas  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat perkotaan tanpa di barengi dengan peningkatan daya saing kelembagaan 

perekonomian di lingkungan masyarakat desa. Sehingga proses pemberdayaan ekonomi 

masyarakat pedesaan kurang memiliki pijakan hukum yang kuat baik dalam 

meningkatkan daya saing pasar produksi masyarakat pedesaan maupun lembaga 

simpan pinjam perempuan yang telah menghasilkan omset yang besar. 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan, masyarakat, Ekonomi, Trenggalek 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang ekonomi di Indonesia telah memberikan dampak yang 

luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam berbagai bidang usaha, 

namun demikian di sisin lain, bagi masyarakat yang kurang memiliki akses 

terhadap proses pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah, telah 

menimbulkan ketertinggalan serta pemarginalan bagi masyarakat tertentu. Proses 

kemiskinan di kalangan masyarakat bangsa Indonesia, yang terus berlangsung 

selama ini harus terus diupayakan penanggulangannya secara sistematis, netral, dan 

tidak menyentuh hanya pada kalangan masyarakat tertentu saja, baik karena suku, 

agama dan ras. Pasca reformasi program penanggulangan proses kemiskinan 

tersebut, telah dikembangkan pemerintah dengan mendapatkan dukungan 

pendanaan dari United Nation Development Program (UNDP), Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). PNPM Mandiri adalah: “Program 

nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat”.   

 

1.2 Alasan dilakukan Penelitian 

Melalui PNPM Mandiri ini diharapkan dapat dirumuskan kembali mekanisme 

penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.  Dengan demikian 

maka, proses pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat melibatkan langsung 

komunitas masyarakat tersebut, dan secara teoritis melalui pola pembangunan 

partisipatif tersebut akan dapat  menumbuhkan partisipasi, kesadaran kritis dan 

kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang mereka 

alami.  

PNPM mandiri ini telah menjadi kebijakan pemerintah sejak tahun 2007, dan 

terus mendapatkan dukungan pemerintah maupun masyarakat sehingga terjadi 

perkembangan lokasi dan alokasi pendanaan PNPM Mandiri terus diperluas dan 

ditingkatkan. Bahkan pada tahun 2009, lokasi PNPM Mandiri meliputi seluruh 

kecamatan di Indonesia.   

Dengan dikembangkannya PNPM Mandiri secara nasional, tentunya akan 

terjadi proses penyelarasan antara kepentingan pemerintah Pusat (dalam hal ini 

Bappenas) dalam perspektifnya tentang Implementasi PNPM Mandiri di satu pihak. 

Selain itu standar implementasi yang dijadikan tolok ukur pelaksanaan dan 

keberhasilannya, tentunya tidak terlepas dari perspektif pemerintah pusat. Di sisi 

lain, pembangunan masyarakat sebagaimana di kemukakan oleh David Corten 

(1987) . 
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Dijelaskan bahwa: Community Based Development, harus mampu 

mengembangkan socio-culturally compatible, dimana proses sosial masyarakat 

akan dapat dikembangkan lebih produktif dan secara ekonomis mampu 

mengembangkan dirinya menjadi social fabric yang efisien, efektif dan ekonomis 

bagi pengembangan kemakmuran bersama masyarakat tersebut.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi 

kebijakan PNPM Mandiri di Kabupaten Trenggalek? 

b. Bagaimana model yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara 

lebih kontekstual, sehingga lebih optimal, efisien, efektif dan ekonomis bagi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendiskripsikan  dan menganalisisi faktor-faktor  yang menghambat 

dan mendukung implementasi kebijakan PNPM Mandiri di Kabupaten 

Trenggalek. 

b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis  model yang dapat dikembangkan 

dan diimplementasikan secara lebih kontekstual, sehingga lebih optimal, 

efisien, efektif dan ekonomis bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin 

di Kabupaten Trenggalek. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Globalisasi dan Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat 

Di era globalisasi saat ini, dimana ketergantungan masyarakat dunia sudah 

semakin tidak dapat dihindarkan maka, pemberdayaan masyarakat sebenarnya 

bukan merupakan kebutuhan pemerintah saja, akan tetapi juga merupakan 

kepentingan masyarakat dunia. Dalam era globalisasi hubungan antara masyarakat 

bangsa yang satu dengan yang lain, semakin saling mendukung dan membutuhkan. 

Interaksi transaksional antar negara khususnya di bidang ekonomi yang selalu 

bekerja sama yang mendukung pemilik modal tidak hanya menanamkan modalnya 

di lingkungan negaranya sendiri, akan tetapi juga dilakukan di berbagai negara 

lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kelangsungan kehidupan sosial baik stabilitas 

sosial, ekonomi, politik suatu negara telah menjadi kepentingan bersama, dari 

seluruh masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia.  

Praktek-praktek transnasional di Era Globalisasi tidak hanya menyangkut 

kekuasaan atas aspek ekonomi semata, akan tetapi juga menyangkut kekuasaan 

struktural atas kredit. Dalam konteks ini, maka telah berkembang dengan apa yang 
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disebut “Globalisasi Kredit” yang meliputi cara melakukan kontrol terhadap 

produksi serta cara menempatkan uang yang tidak semata sebagai alat sirkulasi 

(means of circulation) dalam memenuhi permintaan dan penawaran. Sehingga 

pilihan kebijakan PNPM Mandiri oleh pemerintahan Kabinet Bersatu ini,  tidak 

terlepas dari perkembangan globalisasi kredit di bawah control, United Nation 

Development Program (UNDP) agar dana yang digunakan sebagai sponsor PNPM 

dapat kembali sesuai dengan kepentingan pihak investor. 

Stabilitas sosial sebagai jaminan akan keberlangsungan sistem sosial yang 

telah ada, begitu pula akan jaminan keberlanjutan proses-proses pertumbuhan 

ekonomi yang dicanangkan memerlukan sistem sosial yang tidak timpang antara si 

kaya dan si miskin, antara masyarakat di daerah dengan masyarakat di perkotaan. 

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah sangat diperlukan 

untuk dapat mengimbangi perkembangan masyarakat perkotaan atau wilayah 

perkotaan, agar roda pemerintahan  dan pembangunan dapat berjalan secara optimal 

dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut, setidaknya ada 3 hal penting yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: 1). 

Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat  dalam 

proses pembangunan dasar. 2). Aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang 

terefleksikan pada prioritas program-program pembangunan daerah. 3).Keterkaitan 

antar daerah dalam tata perekonomian dan politik. 

Bentuk riil kontribusi daerah ini, tentunya akan berbeda-beda antara daerah 

yang satu dengan daerah yang lain, sehingga implementasi PNPM Mandiri di 

masing-masing daerah ada perberbedaan, dengan landasan utama untuk 

pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Sehingga setiap daerah perlu diberikan 

kesempatan untuk berkembang berbeda dengan daerah lainnya, sesuai dengan 

harapan dan cita-cita daerah tersebut, sekalipun dalam kerangka Implementasi 

Kebijakan PNPM Mandiri. Perbedaan tersebut, tentu tidak terlepas dari sejarah 

maupun akar budaya masyarakat setempat, kondisi sosial ekonomis, kondisi 

geografis, kondisi demografis maupun cita-cita atau visi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah tersebut, dalam kerangka pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan.  

Sebagaimana  dijelaskan  oleh  David  Corten  (1986),  “Community 

Development (Asian Experience)”, dijelaskan bahwa: Community Based 

Development, mampu mengembangkan socio-culturally compatible, dimana proses 

sosial masyarakat akan dapat dikembangkan lebih produktif dan secara ekonomis 

mampu mengembangkan dirinya menjadi social fabric yang efisien, efektif dan 

ekonomis bagi pengembangan kemakmuran bersama masyarakat tersebut. 
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3. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini dengan menggunakan model penelitian tindakan  seperti 

participant action research, diagnosis action research dan empirical action 

research (Kemmis & Taggart, 1990). Selain kadar keilmiahannya yang tinggi jenis 

penelitian ini dipilih juga sesuai dengan tujuan penelitian yakni menghasilkan 

model  implementasi kebijakan PNPM Mandiri, yang dapat menjadi model yang 

handal dan optimal dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemberdayaan 

masyarakat miskin di lingkungan wilayah yang diteliti. 

Pada tahap need assessment ini akan digunakan metode focus discussion 

group. Metode ini sangat baik untuk menggali data dari kalangan aparat dinas 

pemberdayaan masyarakat, konsultasi baik Kabupaten maupun tingkat Kecamatan 

di lingkungan Kabupaten Trenggalek, karena dengan metode ini mereka dapat 

mengekspresikan pendapatnya secara terbuka dan berkelompok. Walaupun 

demikian dalam pelaksanaan focus discussion group ini, peneliti (pemandu) harus 

dapat mengajukan problem question dengan cara yang dapat dimengerti dan sesuai 

dengan responden (Muhajir, Noeng, 1995).  

Obyek penelitian ini adalah Implementasi program PNPM Mandiri,  terkait 

dengan jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Wilayah 

Kabupaten Trenggalek. Hasil yang diharapkan pada penelitian ini. Identifikasi pola 

implementasi PNPM Mandiri di lingkungan Kabupaten Trenggalek. Berikut 

identifikasi determinan faktor-faktor yang mempengaruhi  keberhasilan 

implementasi PNPM Mandiri di daerah obyek penelitian. Yang menjadi subyek 

penelitian adalah  para peserta PNPM Mandiri, para konsultan tingkat Kecamatan 

maupun Kabupaten, para aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan yang terkait 

dengan tugas membina pemberdayaan masyarakat  di lingkungan wilayah 

penelitian.  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan focus 

diskusi grup, obervasi dan dokumentasi. Fokus diskusi grup yang didukung dengan 

wawancara digunakan untuk mengidentifikasi minat dan kebutuhan masyarakat 

dalam implementasi PNPM Mandiri serta warga masyarakat sekitar,  berbagai 

potensi akan manajemen pembangunan masyarakat di lingkungan wilayah obyek 

penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan potensi yang dapat 

di kembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan digunakan sebagai 

sarana peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pada PNPM 

Mandiri di wilayah penelitian tersebut. Metode dokumentasi digunakan untuk 

menjaring data yang berhubungan dengan data yang tersimpan dalam dokumen-

dokumen Kantor Kecamatan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek, serta Posko-posko PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten 

maupun Kecamatan serta dinas terkait untuk mendukung proses penelitian. 
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Dalam menentukan sampel untuk menggali data dalam need assesement ini,  

ditentukan para  aparat Dinas Pemberdyaan Masyarakat  yang berkaitan langsung 

dengan proses  pemberdayaan ekonomi masyarakat, di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Trenggalek. Untuk itu penggalian data akan dimulai dari key person, 

dinas pemberdayaan masyarakat, konsultan PNPM mandiri tingkat Kecamatan dan 

Kabupaten Trenggalek selanjutnya secara snow ball berdasarkan rekomendasi dari 

key person tersebut. Para aparat  yang lain dan masyarakat pelaku PNPM Mandiri, 

ditentukan beberapa orang untuk secara aktif dilibatkan dalam forum discussion 

group, sebagaimana metode yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Selain itu 

sebagai variable kontrol terhadap tindakan para pelaku, manajemen pemberdayaan 

masyarakat tersebut, dilibatkan pula beberapa kelompok masyarakat di lingkungan 

wilayah obyek penelitian, dalam forum discussion group untuk dapat memperoleh 

gambaran yang komprehensif tentang pola implementasi PNPM Mandiri di 

lingkungan wilayah Kabupaten Trenggalek. Dengan metode tersebut, diharapkan 

dapat dihasilkan prototipa model implementasi kebijakan PNPM Mandiri, berupa 

prototipe pedoman-pedoman atau model implementasi yang efektif dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin berbasis PNPMI Mandiri di wilayah  yang 

diteliti. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data 

yang bersifat kualitatif dianalisis dengan  mendasarkan pada logical thinking. Dari 

obyek penelitian tersebut, dilakukan analisis diskriptif komparatif untuk 

memperoleh kesimpulan umum, dari kinerja implementasi PNPMI Mandiri  yang 

dikembangkan di daerah penelitian tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis model interaktif sebagaimana dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen analisis, yakni (i) 

reduksi data, (ii) penyajian data, dan (iii) penarikan kesimpulan.   

 

4. PEMBAHASAN 

4.1. Dari Pembangunan Masyarakat sampai ke Pemberdayaan masyarakat. 

Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru setelah reformasi dan 

demokratisasi disertai otonomi, maka konsep-konsep pembangunan dan 

perekonomian pemerintahan menjadi menurun. Pembangunan dalam perspektif 

baru pasca reformasi, dianggap sebagai konsep perubahan masyarakat dalam 

perspektif penguasa, yang terpola dalam development plan atau pembangunan 

terencana yang diadopsi oleh penguasa untuk membentuk masyarakat baru yang 

lebih maju dan sejahtera.  

Konsep pembangunan masyarakat tersebut, bagaimanapun alasannya tetap 

terkooptasi oleh perspektif penguasa, untuk mempertahan dan memperkayakan 

kekuasaan yang ada di tangan penguasa saat itu. Oleh karenanya  pembangunan 

masyarakat dalam hal ini, tetap menempatkan masyarakat sebagai obyek dari 
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pembangunan itu sendiri dan bukan menempatkan mereka sebagai subyek-subyek 

yang harus berdaya berdasarkan aspirasi dan kemauan mereka sendiri. Apa yang 

disebut dengan lebih baik, menurut mereka yang menjadi obyek dari pada 

pembangunan itu sendiri. Perspektif pembangunan seperti itu, tentunya tidak 

terlepas dari kondisi sosial ekonomi yang berkembang melatar belakanginya, 

sehingga perubahan atau arah pembangunan tentunya untuk menjawab persoalan 

dan tantangan serta tuntutan situasi yang berkembang saat ini. Dalam   latar 

belakang munculnya berbagai konsep pembangunan yang tercetus sesuai dengan 

jamannya dapat di lihat dalam uraian singkat sebagai berikut: 

1). Munculnya konsep pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan 

ekonomi, sebagaimana konsep yang begitu kuat dianut oleh pemerintahan 

awal Orde Baru. Sebenarnya tidak terlepas dari latar belakang sosial 

ekonomi yang mendasarinya, yaitu lahirnya ”suatu konfigurasi ekonomi 

yang suram” (Tjokrowinoto, 1993)  di masa orde lama”. Pembangunan 

terencana yang dibuat para elit penguasa pada akhir orde lama, lebih 

berorientasi pada pembinaan solidaritas nasionalisme dan keutuhan bangsa, 

yang cenderung mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, 

sampai dengan mundurnya Wakil Presiden (yang ahli ekonomi) Bung Hatta 

karena merasa dikesampingkan konsep dan pemikirannya oleh Bung Karno 

yang lebih berorientasi pada jargon politik sebagai panglima untuk kebesaran 

nama bangsa dan negara (kalau bukan untuk kebesarana nama bung Karno 

sendiri). Sehingga berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi  

sebagaimana di kutip dalam (Tjokrowinoto, 1993,) dimana: ”Angka 

pertumbuhan ekonomi dalam periode 1960-1965 hanya mencapai 2 persen 

rata-rata pertahun (Booth & McCawley, 1982), sedangkan angka inflasi 

mencapai 650 persen di tahun 1965-1966  (Luigi, C.M.D., Maurizio, 

B.M.D., Paolo, V.M.D.,(1982)).  Kondisi tersebut, tentunya telah memaksa 

Orde Baru untuk tidak memilih konsep pembangunan yang bertumpu pada 

pertumbuhan ekonomi, untuk menyelesaikan persoalan kebangkrutan negara 

dan kemiskinan  masyarakat yang sangat meluas pada saat itu.” 

2). Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi ternyata 

mengandung berbagai kelemahan yang dapat merusak sistem sosial yang ada 

bila tidak dibarengi dengan berbagai dimensi lain, yang dapat menjaga 

keseimbangan dari pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan 

ekonomi tersebut. Efek nilai sosial yang mengemuka dengan pembangunan 

yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi misalnya, ada 

perkembangan nilai kapitalisme yang menguat dan juga terjadinya perbedaan 

peningkatan ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu terhadap 

kelompok masyarakat yang lain. Disparitas ekonomi yang dihasilkan bisa 

menimbulkan dekonstruksi sosial yang kontra  produktif bagi pertumbuhan 
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ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu di tengah pertumbuhan ekonomi 

tersebut, kemudian muncul apa yang di sebut dengan pembangunan Basic 

Need, yaitu pembangunan untuk memberikan layanan akan kebutuhan dasar 

masyarkat agar, selalu terjaga keseimbangan. 

3). Model alternatif yang paling menjanjikan dalam konsep pembangunan 

adalah pembangunan yang berpusat pada manusia, manusia dalam hal ini di 

bangun  untuk menjadi subyek bagi dirinya sendiri dan perubahan sosial 

yang berproses di dalamnya. Dalam implementasinya proses pembangunan 

berpusat pada manusia ini, kemudian terjebak pada konsep pembangunan 

dari mana itu berasal, yang akan berperan sebagai subyek, sedangkan mereka 

yang tidak dalam kelompok penyusun konsep kemudian menjadi obyek dari 

pembangunan itu sendiri. Sehingga konsep pembangunan berpusat pada 

manusia ini, kemudian bergeser menjadi pemberdayaan masyarakat, sampai 

kemudian disebut sebagai runtuhnya tentang teori pembangunan. 

4). Dalam perspektif pemberdayaan ini, manusia di tempatkan sebagai subyek 

dalam proses sosial yang memiliki kemauan dan kehendak sendiri,   apa 

yang disebut dengan keadaan yang lebih baik. Kondisi yang ingin di capai 

oleh mereka dari berbagai aktivitas maupun kegiatan yang akan mereka 

laksanakan. Dalam perspektif inilah kemudian konsep pembangunan 

masyarakat di rubah menjadi  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri, sebagai proses sosial yang dilakukan untuk 

memberdayakan masyarakat itu sendiri dan birokrasi pemerintah hanya 

sebagai fasilitator saja, bahkan tidak ikut terlibat di dalamnya. 

4.2 Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas. 

Pemikiran tentang pentingnya pembangunan yang berbasis komunitas di 

daerah adalah  agar proses pelaksanaan pembangunan di daerah (terutama di 

perdesaan) dalam mengejar ketinggalannya dengan daerah perkotaan dapat 

berlangsung tanpa merusak sendi-sendi kehidupan dan kearifan lokal yang masih 

ada di lingkungan masyarakat daerah pedesaan. Dengan berlakunya sistem 

pemerintahan yang desentralistis, dan demokratis saat ini, merupakan peluang 

untuk merevitalisasi Community Based Development dalam pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan.  Untuk memacu pembangunan di 

daerah, guna mengejar ketertinggalannya terhadap pembangunan daerah perkotaan. 

Sehingga  peningkatan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat, dapat dirasakan 

oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia di seluruh pelosok negeri ini. 

Dengan pola Community Based Development, maka pembangunan  yang 

yang berlangsung di daerah, akan terjamin  adanya dukungan potensi dan 

kompetensi serta sumber daya masyarakat daerah setempat. Sehingga  manajemen 

Pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat lebih: 1).Mengambil prakarsa dan 

proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal 
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sendiri. 2). Dapat difokuskan untuk peningkatan kemampuan masyarakat lokal 

untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat dikomunitas 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. 3). Kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

di tingkat lokal menjadi lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi local. 

4). Dapat terjadi kolaborasi antara birokrasi dengan komunitas lokal secara lebih 

efektif. 5). Dapat mengarah kesuatu jaringan (networking)  antara birokrat dan 

LSM, maupun satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, menjadi suatu 

bagian yang integral dan komprehensif dalam proses pemerintahan dan 

pembangunan.  

 

5. KESIMPULAN 

Hasil regristrasi penduduk tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

Kabupaten Trenggalek sebesar 818.797 Jiwa Terdiri dari  49,66% wanita dan 

50,44% laki-laki, dengan kepadatan penduduk 649 jiwa/km² tingkat pertumbuhan 

sebesar 5,41%. Jumlah pendudukan yang relative besar tersebut merupakan salah 

satu potensi yang dapat dikembangkan dalam mendukung pengembangan ekonomi 

kawasan berbasis potensi sumber daya alam serta profesi masyarakat setempat.  

Profesi masyarakat pada bidang pertanian masih mendominasi sebesar 31,21%,  

serta sektor perdagangan besar dan eceran 12,23%, sektor industri pegolahan 

14,00%, dimana profesi di bidang perdagangan meningkat perbandingan dengan 

tahun sebelumnya. Pola kehidupan agraris mulai banyak di tinggalkan karena dari 

aspek ekonomis kurang menguntungkan, serta kurang dapat menopang berbagai 

kebutuhan yang semakin kompleks. Selain itu dengan adanya perkembangan dan 

pengetahuan masyarakat, yang dulunya banyak bekerja di bidang pertanian, telah 

banyak pula yang beralih profesi, menjadi pedagang, buruh pembangunan, dan lain-

lain di luar pertanian. 

Kabupaten Trenggalek terdiri, 19 Kecamatan, di mana program PNPM Mandiri 

implementasinya pada tingkat pemerintahan terendah berada di tingkat 

pemerintahan wilayah Kecamatan. Dalam Implementasi PNPM Mandiri, di bentuk 

konsultan-konsultan pembangunan masyarakat pada tingkat Kecamatan, yang 

tugasnya adalah: “Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis dan administratif 

kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam penyusunan program-program 

pembangunan di wilayah Kecamatan masing-masing, kemudian diusulkan dan 

dikoordinasikan pada tingkat Kabupaten”.(PNPM Mandiri, Trenggalek, 2012). 

Upaya penyempurnaan Implementasi PNPM Mandiri harus terus 

dikembangkan, mengingat kepentingan pemberdayaan masyarakat ditengah 

demokratisasi dan persaingan bebas antar masyarakat, antara negara dan bangsa 

semakin tidak dapat dihindarkan. Dampak dari persaingan bebas tersebut, bagi 

kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan dan akses terhadap 

sumber-sumber daya ekonomi, akan mampu memberikan kesempatan yang luas 
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untuk dapat berkompetisi dan berkembang sosial ekonominya. Namun demikian 

bagi mereka yang kurang memiliki akses terhadap berbagai sumber daya tersebut, 

akan semakin tertinggal dan semakin lemah daya saingnya.  

Adanya kebijakan PNPM Mandiri dari pemerintahan Pasca Reformasi selama 

ini, perlu mendapatkan kajian yang mendalam dalam implementasinya mengingat 

program tersebut, memiliki tujuan yang sangat bagus sebagai model pembangunan 

dengan pemberdayaan masyarakat miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan. 

Dengan implementasi yang hampir menyeluruh di tiap Kecamatan di seluruh 

Indonesia, maka skala implementasi PNPM Mandiri  demikian besar, baik dari sisi 

cakupan wilayah maupun dana yang dikelola.  

Oleh karena itu, implementasi kebijakan  PNPM Mandiri di daerah perlu  terus 

dikaji mekanisme monitoring dan evaluasinya, mengingat program tersebut harus 

betul-betul berjalan secara optimal, efisien dan ekonomis, sehingga hasilnya dapat 

benar-benar mampu mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 

berujung pada kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan 

berakumulasi pada upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana 

dikehendaki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, agar 

implementasi dapat efektif perlu dibangun Sistem Informasi Manajemen Terpadu 

(SIMPADU) PNPM Mandiri yang handal, interaktif, dengan data yang lengkap dan 

terpercaya. Selain itu perlu dilakukan:   

Implementasi PNPM Mandiri juga, mengembangkan SIMPADU ini juga 

dilengkapi dengan Geographic Information System (GIS) yang memungkinkan 

pengguna untuk melakukan analisa spasial secara jauh lebih mudah. Disamping itu 

SIMPADU juda dijadikan sebagai tolok ukur. Bentuk perwujudan prinsip 

transparansi dan pertanggungjawaban publik atas pemanfaatan dana pembangunan.    

Dengan demikian diharapkan akan mendorong terjadinya pengawasan publik yang 

lebih efektif dalam memastikan PNPM Mandiri berjalan tepat sasaran. Selain itu 

dapat juga: menjadi salah satu baseline bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, 

dalam menyusun perencanaan pembangunan menjadi lebih baik dan lebih tepat 

sasaran.  

 

DAFTAR  PUSTAKA 

Booth, Anne & Peter McCawley (ed). Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES, 1982.  

David  Corten  (1986),  “Community Development    (Asian Experience)”, 

Korten, David C. 1987. “Development as Human Enterprise” dalam David C 

Korten (ed), Community Management: Asian Experience And Perspectives. 

Conecticut: Kumarin Press. 

Luigi, C.M.D., Maurizio, B.M.D., Paolo, V.M.D.,(1982) Low dose Captopril 

Therapy in Mild and Moderate Hypertension. Radomized Comparison of 



Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya 

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               

  

 

162 

 

Twice day vs three Times Daily Doses.Hypertension.5:III157. Hypertension 

is Published by the American Heart Assosiation, Greenville Avenue, Dallas.   

Mc. Taggart, R dan Kemmis, S. 1990. The Action Research Planner. Melbourne. 

Deakin University. 

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook 

of New Methods. California; SAGE publications Inc. 

Muhajir, Noeng, 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jokjakarta: Reka 

Serasih.) 

Moeljarto, Tjokrowinoto. 1993. Politik Pembangunan : Sebuah Analisis, Konsep, 

Arah dan Strategi. Yogyakarta : Tiara Wacana  

 

  



 

 

Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               

  

 
 

163 
 

PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PENGOLAH VCO  

MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH AMPAS KELAPA  

DENGAN KAMAR PENGERING ENERGI SURYA (KPES)  

SEBAGAI BAHAN BAKU ANEKA PRODUK PANGAN 

DI KABUPATEN TRENGGALEK 

 

Tri Lestari 
1
,   Budi Rianto 

2 

 
1 

Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Bhayangkara 

Surabaya, Indonesia 

Email: trilist1519@gmail.com 

 
2
 Program Studi Administrasi Publik,  Fakultas Sosial dan Politik, 

Universitas Hangtuah Surabaya, Indonesia 

Email: budirsoedarsono6@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Kelapa adalah tanaman yang memiliki multi manfaat yang beraneka ragam yang 

mampu memberikan nilai tambah eknomis bagi masyarakat di lingkungannya bila 

mampu memanfaatkanya dengan baik dan memprosesnya dengan benar.   

Munculnya berbagai keluhan masyarakat di sekitar industri pengolahan  (VCO),  

akibat limbah ampas kelapa yang dihasilkan dari proses produk VCO tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian dan inovasi pemanfaatan limbah ampas kelapa tersebut, 

agar lebih bermanfaat baik secara ekonomis maupun lingkungan bagi masyarakat 

setempat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  memberdayakan masyarakat pengolah  VCO 

dalam mengoptimalkan pemanfaatan limbah ampas kelapa  untuk bahan baku aneka  

pangandi Kab. Trenggalek. 

Metodologi  penelitian ini  dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Tahun 1, (i)  Identifikasi kebutuhan kapasitas teknologi Kamar Pengering Energi Surya  

untuk pengering  limbah ampas kelapa dari pengolahan VCO (ii)Aplikasi Teknologi 

Kamar Pengering Energi Surya Pengolah Ampas Kelapa (iii) Pelatihan masyarakat 

pengolah VCO dalam pemanfaatan KPES untuk pengeringan ampas kelapa(iv) 

Pengolahan ampas kelapa kering  menjadi tepung kelapa 

Tahun 2, (i) Diversifikasi Pengembangan usaha aneka pangan berbasis bahan baku  

tepung ampas kelapa,  (2) Pengurusan ijin edar produk makanan berbahan baku ampas 

kelapa (3). Pengembangan rancangan kemasan aneka produk makanan berbahan baku 

mailto:trilist1519@gmail.com
mailto:budirsoedarsono6@gmail.com
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ampas kelapa (4) Pengembangan pemasaran produk ampas kelapa dan aneka makanan 

berbahan baku tepung ampas kelapa. 

 

KeyWord: Pemberdayaan, Ampas Kelapa, KPES, Trenggalek 

 

1. PENDAHULUAN 

Kelapa (Cocos nucivera L.) merupakan salah satu komoditi perkebunan yang 

penting dalam pembangunan sub sektor perkebunan antara lain untuk memenuhi 

kebutuhan domestik maupun sebagai komoditi ekspor penghasil devisa negara. Di Jawa 

Timur, komoditi kelapa diusahakan oleh Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar 

Negara (PTPN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Jawa Timur termasuk 10 besar 

daerah penghasil kelapa di Indonesia. Areal kelapa seluas 296.921 Ha terbagi atas 

292.656 Ha Perkebunan Rakyat, 1.907 Ha PTPN, dan 2.358 Ha PBS. Berikut ini data 

perkembangan areal, produksi dan produktivitas komoditi kelapa di Jawa Timur dalam 

kurun waktu 2007 - 2011 : 

 

Tabel 1 : Perkembangan Areal, Produksi dan Produktivitas Komoditi Kelapa 

Tabel Perkembangan Areal, produksi dan produktivitas komoditi kelapa di Jawa Timur 

dalam kurun waktu 2007 – 2011 

Tahun Areal(Ha) Produksi(Ton) Produktivitas(Kg/Ha) 

2007 289.129 236.430 1.334 

2008 292.928 248.260 1.390 

2009 293.644 250.391 1.388 

2010 293.750 257.891 1.396 

2011* 296.921 271.768 1.494 

Rata-rata 293.274 252.948 1.400 

*) Angka 

Sementara 

      

(http://www.disbun.jatimprov.go.id/komoditi_kelapa.php ) 

 

Pertanaman kelapa pada Perkebunan Rakyat di Jawa Timur seluas 289.379 Ha 

terbagi atas Kabupaten Sumenep 51.259 Ha, Banyuwangi 25.577 Ha, Pacitan 25.480 

Ha, Blitar 19.693 Ha, Tulungagung 18.133 Ha, Trenggalek 15.812 Ha, Malang 14.445 

Ha, Jember 12.876 Ha, Tuban 8.068 Ha, dan sisanya menyebar di 26 Kabupaten/kota 

lainnya. Produksi kelapa pada Perkebunan Rakyat sebesar 255.543 Ton dengan 
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produktivitas rata-rata 1,436 Ton setara kopra/Ha/Tahun. Kondisi tanaman kelapa 

tua/rusak (TT/TR) seluas 34.527 Ha, tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 

76.999 Ha, dan tanaman menghasilkan (TM) seluas 177.959 Ha. Teknik budidaya tidak 

optimal dan pengendalian hama utama kwangwung masih kurang berhasil. 

Kabupaten Trenggalek adalah salah satu penghasil komoditi perkebunan  terbesar 

di wilayah Propinsi Jawa Timur, yang  memiliki potensi besar bagi para investor 

maupun pengusaha untuk mengembangkan bisnis khususnya pada sub sektor 

perkebunan. Komoditi perkebunan di Kabupaten Trenggalek  yang diusahakan pada 

Perkebunan Rakyat meliputi kelapa, kakao, kopi, jambu mete, cengkeh, tembakau, tebu, 

kapok randu, kapas dan jarak merupakan komoditi utama yang mempunyai prospek 

sangat bagus untuk diusahakan, dikembangkan dan dikelola menjadi bisnis perkebunan 

yang besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor ke 

manca negara. Untuk komoditi Kelapa, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu 

Kabupaten yang memiliki potensi terbesar untuk komoditi dan investasi bisnis, 

pengolahan hasil pertanian Kelapa tersebut. 

Kelapa dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi beragam jenis produk, seperti 

bahan baku minyak, minyak kelapa murni (VCO), sabun, kosmetik, makanan dan 

minuman, obat-obatan, bahan bangunan, furnitur, perabot rumah tangga. Sabut kelapa 

diolah menjadi tali dan keset, serat dan serbuk sabut kelapa (cocodust) diolah menjadi 

dinding peredam suara, kayu partikel, media tanam, matras, jok mobil, dan pelapis 

tempat tidur pegas. Masyarakat di lingkungan  Kabupaten Trenggalek sudah banyak 

yang memiliki ketrampilan dalam pengolahan buah kelapa ini menjadi VCO, karena 

VCO memiliki manfaat yang sangat tinggi baik untuk kepentingan kesehatan maupun 

untuk kepentingan bahan baku bagi perawatan, kesehatan dan kecantikan. Oleh karena 

itu pengolahan buah kelapa menjadi Virgin Coconut Oil ini, menjadi peluang usaha 

yang sangat menjanjikan bagi kepentingan bisnis dan berbagai usaha diversifikasinya, 

di lingkungan Kabupaten Trenggalek. 

Di sisi lain, limbah ampas kelapa dari pengolahan VCO di lingkungan 

Kabupaten Trenggalek telah menjadi persoalan tersendiri, karena bila tidak langsung 

ditangani dengan baik akan menimbulkan gangguan lingkungan karena cepat 

membusuk dan  bau yang ditimbulkan di sekiarnya. Selama ini ampas kelapa hasil 

limbah pengolahan VCO tersebut digunakan sebagai pakan ternak, sehingga kurang 

memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar.  

Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian tentang pengembangan 

pemanfaatan limbah ampas kelapa dari pengolahan VCO tersebut, untuk diolah 

menjagi tepung bahan baku anek produk makanan berbahan baku VCO melalui 

aplikasi teknologi Kamar Pengering Energi Surya, agar dapat memberikan nilai 

tambah eknomis bagi  limbah ampas kelapa tersebut dari pengolahan VCO yang telah 

banyak berkembang di lingkungan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. 
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1.1. Rumusan Masalah 

1.2. Tujuan dan Sasaran  

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengaplikasikan penggunaan kamar pengering bertenaga surya untuk 

pemeliharaan mutu limbah ampas kelapa dari hasil pengolahan VCO. 

2. Mengembangkan diversifikasi aneka pangan berbahan baku ampas kelapa 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Sejak diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999, dan kemudian 

disempurnakannya dalam berbagai UU tentang Pemerintahan daerah sampai dengan 

yang terakhir tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 

sebenarnya merupakan momentum yang sangat strategis bagi pemerintah daerah untuk 

memberdayakan masyarakat secara optimal. Dalam kontek pembangunan daerah 

seperti ini, maka pendekatan pemberdayaan masyarakat atau Community Based 

Development merupakan pendekatan pembangunan yang paling menjanjikan bagi 

pembangunan daerah itu sendiri berikut dengan masyarakatnya. Pembangunan 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat selain memberikan peluang pada 

partisipasi masyarakat secara aktif, juga merupakan pengembangan yang sesuai dengan 

potensi dan keahlian serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. 

Sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas social fabric di lingkungan masyarakat 

tersebut (1992). 

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat menurut Theresia et. al. 

(2014) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang 

dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, 

pemerintah dapat mengambil peran sebagai agent of development maupun sebagai 

facilitating, enabling dan juga empowering (Eko, 2004). Peran Empowering ini, yang 

merupakan inti peranan yang dapat dilakukan oleh “pemerintah daerah untuk 

memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis pada berbagai potensi dan sumber daya 

yang dimiliki oleh masyarakat setempat”, sehingga pemberdayaan tetap berbasis pada 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. (Linanda Krisni, 2010). 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas dapat dilakukan dalam 

bentuk program-program pembangunan dalam komunitas-komunitas tertentu di 

lingkungan wilayah pemerintah daerah. Hal ini dimungkinkan karena kedekatan 

pemerintahan di tingkat Kabupaten Kota, memberikan kemungkinan untuk secara 

segmentasi maupun kluster-kluster tertentu dilakukan berbagai program-program 

pembangunan dengan tema-tema tertentu sesuai dengan sasaran komunitas yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan keberdayaannya dalam bidang usaha dan 
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ekonomi komunitas masyarakat tersebut. Adapun implementasi program tersebut, 

dalam dirumuskan dalam formulasi kebijakan pemerintah daerah setempat, untuk 

menjalankan kebijakan (to carry out), guna memenuhi janji-janji sebagaimana 

dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output 

sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan 

misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete), oleh pimpinan 

kepala daerah setempat. Menurut United Nations dalam Zahuar (1993, h.2) program 

adalah bentuk kegiatan sosial yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu, terbatas 

pada ruang dan waktu. Implementasi program menurut Korten (1992) mempunyai 3 

unsur, yaitu (1) program dengan pemanfaat harus sesuai; (2) program dengan 

organisasi harus sesuai; dan (3) kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana 

harus sesuai.  

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pemberdayaan komunitas dapat 

menjadi pemicu percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, hal ini karena 

pemanfaatan teknologi yang tepat bagi social fabric masyarakat, dapat meningkatkan 

produktivitas masyarakat dalam upaya pengembangan income generating masyarakat 

tersebut. Implementasi program pemberdayaan masyarakat baik tematiknya maupun 

sasaran dan pemanfaatan teknologinya harus disesuai dengan potensi dan sumberdaya 

masyarakat setempat. Teknologi Menurut Besari (2008, h.147)  adalah sarana yang 

dipergunakan untuk memperbesar kekuasaan manusia. Nmaun demikian penggunaan 

teknologi tidak selalu tepat bila tanpa kajian dan riset yang memadai, sehingga perlu 

sehingga diciptakan teknologi tepat guna, guna peningkatan social fabric yang 

berkembang di lingkungan komunitas masyarakat tersebut, dalam hal ini khususnya 

masyarakat pengolah VCO di lingkungan Kabupaten Trenggalek, lebih khusus lagi 

pengolahan limbah ampas kelapa. Menurut Tanaka (2015, h.ix-x), dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat “teknologi yang diterapkan hendaknhya dengan 

melihat aspek sosial, lingkungan, dan budaya yang ada dilingkungan masyarakat 

tersebut. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian aksi (action research) dengan lama 

penelitian selama 2 tahun. (Kemmis, McTaggart. eds., 1988).  Adapun pada tahun 

pertama dilakukan assesment (Need Assesment)  terhadap berbagai kebutuhan dari 

permasalahan limbah ampas kelapa  dilingkungan kelompok masyarakat home industri 

pengolah VCO di linkungan Kabupaten Trenggalek. Dilanjutkan dengan aplikasi 

teknologi kamar pengering energi surya untuk pembuatan tepung ampas kelapa. 

Selanjutnya pada tahun kedua, dilakukan pengembangan aneka produk makanan 

berbahan baku tepung ampas kelapa limbah produksi pengolahan VCO bagi masyarakat 
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sekitarnya. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan Miles 

&Huberman (1984)  (1) Koleksi data, (2) Reduksi data dan (3) Analisis data. 

 

4. PEMBAHASAN 

Kamar Pengering dengan Energi Surya (KPES) adalah memanfaatkan/mengambil 

panas dari radiasi matahari untuk mengeringkan suatu bahan dengan bantuan penadah 

surya. Dengan kata lain KPES merupakan perangkat teknologi sederhana yang 

memanfaatkan energi radiasi matahari secara lebih efektif untuk mengeringkan suatu 

bahan.  Aplikasi teknologi KPES ini adalah untuk memanfaatkan limbah VCO yang 

semula menjadi sampah dan menimbulkan banyak protes dari masyarakat sekitar  karena 

terkesan kotor dan bau, sehingga dengan dengan adanya dukungan pada penguatan 

Program Sitem Inovasi Nasional, maka keluhan dan permasalahan tersebut bisa teratasi 

dan sebaliknya limbah yang selama ini meresahkan warga bisa berubah menjadi produk 

baru yaitu berupa tepung   serbaguna yang bisa dijadikan berbagai macam jenis kue baik 

kering maupun basah, seperti kue cookies dengan berbagai macam rasa dan kue 

brownies dengan berbagai varian toping.  

Keuntungan dan manfaat dalam penelitian ini adalah dengan diterapkannya 

Teknologi Tepat Guna   Kamar Pengering dengan Energi Surya (KPES), bisa merubah 

limbah yang bermasalah menjadi produk bernilai ekonomis yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar produsen VCO. Selain itu juga dibentuk  

kelompok usaha baru yaitu kelompok pembuat   kue/roti yang berbahan dasar dari 

limbah ampas kelapa harapannya adalah bisa membuka toko-toko roti disekitar desa 

Karangan kabupaten Trenggalek. Sehingga melalui program Insinas ini,  selain bisa 

memanfaatkan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi juga bisa 

mengurangi pengangguran dan bisa juga meningkatkan penghasilan masyarakat 

sekitarnya. 

 

 
 

https://lizenhs.files.wordpress.com/2013/02/gb-1.jpg
https://lizenhs.files.wordpress.com/2013/02/gb-1.jpg
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Cara Bekerja Kamar Pengering dengan Energi Surya 

Kenaikan suhu udara dalam penadah disebabkan oleh radiasi matahari (gelombang 

pendek), yang menembus bahan tembus pandang/cahaya (PVC) mengenai benda 

hitam  (arang padi hampa/sekam atau  arang tempurung (batok) kelapa atau plastik 

hitam) pada penadah, dipancarkan kembali dalam bentuk gelombang panjang, sehingga 

udara dalam penadah menjadi hangat/panas.  Udara hangat/panas akan menembus 

hamparan ampas kelapa secara difusi yaitu bertitik tolak pada prinsip-prinsip kekekalan 

energi dan massa (Haslizen.,1982)  

Cerobong disekat dengan plastik hitam bertujuan untuk membantu menaikkan 

suhu udara sehingga menambah kecepatan udara lembab meniggalkan hamparan ampas 

kelapa. 

Parameter Disain 

Untuk mendisain KPES, parameter disainnya adalah: Kadar Air, Kesetimbangan Kadar 

air, Proses Pengeringan, Keseimbangan Energi Pengering, Jumlah Udara yang 

Diperlukan, Gerakan Udara Melintasi Hamparan ampas kelapa dan Luas Penadah Energi 

Surya. 

Kadar Air, jumlah air dalam bahan yang akan dikeringkan, ditentukan berdasarkan berat 

air, biasanya dinyatakan dalam persentase. 

Kesetimbangan Kadar air, meliputi pergerakan air berbentuk uap dari dalam ampas 

kelapa yang dikeringkan. 

Proses Pengeringan, selama proses pengeringan, kalor yang diberikan untuk 

menguapkan dapat berupa udara panas atau gerakan udara yang tidak dipanaskan.  Pada 

saat udara hangat melitasi bahan yang dikeringkan, kalor dipindahkan ke dalam bahan 

dan terjadilah penguapan air yang menyebabkan kelembaban relative udara sekitar 

menaik.  Proses ini merupakan   perpidahan kalor dan massa serempak.  Suhu  bola 

kering turun mendekati titik embun dengan suhu bola basah tetap konstan.  Jika udara 

mencapai titik embun, kondensasi akan terjadi.  Hal ini dapat dilihat secara rinci pada 

karta psikrometrik. 

Keseimbangan Energi Pengering, pada proses pengeringan, masa uap air dari ampas 

kelapa yang dikeringkan diserap oleh masa udara kering.  Keseimbangan energi uap air 

dan masa uap air adalah keseimbangan panas laten spesifik penguapan air dari ampas 

kelapa dan masa uap air  dengan masa uap air kering dan kapasitas panas spesifik udara 

pada tekanan tetap dan perbedaan suhu awal dan suhu akhir dari pengeringan. 
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Jumlah Udara Yang Diperlukan,  gerakan udara yang melintasi hamparan bahan yang 

dikeringkan secara rata-rata diperkirakan dengan menggunakan karta psikrometrik 

dan  dengan persamaan keseimbangan energi. 

Gerakan Udara Melintasi Hamparan ampas kelapa, udara yang melitasi hamparan 

ampas kelapa  mengalami proses simultan yaitu perpidahan kalor dan gerakan uap air 

meniggalkan ampas kelapa  dalam media poros.  Gerakan udara tersebut berada dibawah 

pengaruh gradient suhu dan tekanan.  Bila diperhatikan aliran udara pada hamparan 

ampas kelapalebih mendalam ternyata dapat dinyatakan dalam volume udara per satuan 

waktu melintasi luas penampang tegak lurus aliran atau m
3
/menit.  Bagian yang bukan 

lubang (celah) lantai (dasar) kamar pengering akan menghambat (menahan) gerakan 

udara, dengan lubang 10 persen dari luas lantai kamar pengering surya tersebut. 

Aliran Udara yang Diperlukan, lama pengeringan memberikan arti terhadap jumlah 

udara yang dibutuhkan selama proses pengeringan. Volume ampas kelapa  yang 

dihamparkan pada kamar pengering ditentukan oleh kandungan air, kepadatan dan jenis 

bahan, artinya kandungan air, kepadatan dan jenis  bahan merupakan variable 

menentukan aliran udara yang dibutuhkan untuk pengeringan. 

Perbedaan Tekanan Pada Hamparan ampas kelapa, perbedaan suhu udara dalam 

cerobong dengan penadah energi surya dan dengan sekeliling (luar) akan menyebabkan 

perbedaan tekanan antara dalam dan diluar KPES meskipun kecil, perbedaan bobot jenis 

(densiti) udara luar dan dalam KPES, demikian pula tinggi cerobong. Ini mempengaruhi 

laju aliran udara.  Jelas disini terlihat perbedaan tekanan udara masuk dan keluar melalui 

cerobong mempengaruhi kecepatan aliran udara 

Ukuran Hamparanampas kelapa,  untuk mengeringkan bahan yang dihamparkan 

dilapangan terbuka ataupun dengan cara pengeringan lain, ukuran kedalaman 

(ketebalan), disamping luas hamparan, sangat menentukan lama pengeringan. 

Luas Penadah Energi Surya, untuk memperoleh jumlah udara hangat/panas cukup 

selama proses pengeringan, harus diketahui terlebih dahulu masa air yang akan diuapkan 

dari padi basah, panas laten spesifik penguapan air yang akan diuapkan, jumlah radiasi 

matahari (global) yang menimpa penadah per satuan luas per hari dan daya guna 

penadah.  Besaran-besaran tersebut  sangat erat hubungannya dengan luas penadah 

energi matahari yang dibutuhkan.  Pada perencanaan penadah, untuk memperkirakan 

ketersediaan radiasi matahari bila tidak ada data, gunakan Model Matematis Perkiraan 

Radiasi Matahari.  tentu hasil pengukuran setempatlah yang paling baik. 
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Penampakan KPES 

Penampakan yang dikemukan dibawah ini adalah berdasarkan uji coba KPES model 1. 

Bahan KPES, (1) bambu bergaris tengah 50 – 125 mm, (2) Plastik PVC tembus 

pandang/ cahaya tebal 0.15 mm, (3) Tali bergaris tengah 10 -15 mm, (4) Arang padi 

hampa/sekam/tempurung kelapa dan plastik hitam, (5) Anyaman bambu,  (6) Ram (net) 

nilon. 

Kamar pengering, Kamar/ruang tempat pengeringan bahan terjadi berdinding anyaman 

bambu dengan ukuran (3.3m  x 1.2 m) dan ketebalan/kedalaman 0.3 m.  Dasar kamar 

terbuat dari anyaman bambu berbentuk krai.  Dasar dan dinding dilengkapi 

dengan  net/jaring plastik no 18, untuk mencegah padi tidak jatuh.  Kamar pengering 

disangga dengan bambu setinggi 0.8 m dari tanah.  Kamar pengering ditutup dengan 

plastik PVC tembus pandang/cahaya tebal 0.00015 m (mudah didapat dipasar).  Penutup 

kamar pengering dibuat miring sekitar 15 derajat, yang berfungsi sebagai penadah 

radiasi matahari dan mengalirkan air waktu hujan. 

Cerobong, Kerangka cerobong tempat mengalirkan udara hangat/panas dibuat dari 

bambu, berbentuk segitiga sama sisi  (sisi 0.5m) diberi penutup, berdinding plastik 

tembus pandang tebal 0.0015 m, lebar celah udara hangat keluar 0.05 m (diatas), ruang 

cerobong diberi sekat (sesuai arah penadah) dengan plastik hitam.  Panjang (tinggi) 

cerobong 2.5 m. 

Penadah Energi Surya, Luas penadah energi surya sebagai perangkap radiasi matahari 

untuk menaikkan suhu udara adalah 10.89 m
2
 (3.3 x 3.3), mengarah ke khatulistiwa 

dengan kemiringan 10 derajat.  Tujuannya untuk menadah radiasi matahari sebanyak 

mungkin dan juga berfungsi mengalirkan air bila hari hujan.  Dasar penadah adalah 

tanah datar (horizontal) ditutup dengan arang gabah hampa atau batok kelapa atau sekam 

dengan ketebalan 0.0075 -0.02 m yang dihamparkan diatas plastik hitam.  Tinggi celah 

udara masuk penadah 0.1 m plastik penutup tembus pandang dengan tebal 0.0015 m, 

disangga dengan bambu 

Luas penempatan. Kalau dilihat luas total yang ditempati KPES maka luasnya 

penjumlahan kamar pengering ( 3.94m
2
) dan penadah energy surya (10.89m

2
) yaitu 

14,85m
2
. Artinys luas penadah surya 2.75  (atau 3) kali luas hamparan ampas kelapa di 

kamar pengeringan. 

Penempatan, Sebaiknya ditempatkan dilapangan terbuka, bila berada disekitar 

pepohonan atau di lembah, paling tidak disinari matahari selama 6 sampai 7 jam sehari. 
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Bahan yang digunakan  Bambu bergaris tengah antara 50 – 125 mm.  Plastik PVC 

tembus cahaya tebal  0.15 mm. Tali bergaris tengah  0.15 mm.  Arang yang dipakai 

dapat digunakan; Arang padi hampa atau arang sekam atau arang tempurung (batok ) 

kelapa dan/atau plastik hitam. Anyaman bambu dan ram (net) nilon. 

Keunikan. Bahan mudah didapat, bentuk sederhana, tidak memerlukan keterampilan 

yang tinggi.  Dapat digunakan pada keadaan langit berawan banyak, hujan gerimis 

maupun hujan lokal. .  Alat pengering ini dapat bongkar–pasang bila telah selesai 

dipakai dibongkar dan disimpan kemudian bila diperlukan dapat dipasang kembali. 

Hasil pengukuran di lapangan (uji coba). Dengan radiasi matahari sekitar 7.02 – 14.28 

MJ/m
2
 dapat dicapai suhu kamar pengering pada umumnya melebihi 40 derajat Celcius 

dan kelembaban relative (RH) lebih rendah dari 60 Persen.  Untuk memperoleh kadar air 

padi/gabah rata-rata 14 persen dengan ketebalan padi di kamar pengering 0.10 – 0.12 m 

(300kg) dapat dicapai 1,5 hari. 

Dengan dihasilkannya tepung ampas kelapa, dengan menggunakan kamar pengering 

energi surya, maka produksi ampas kelapa dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa 

dipengaruhi oleh musim, baik musim hujan maupun musim panas. Sehingga produksi 

bahan baku makanan berbasis ampas kelapa limbah VCO dapat berlangsung secara 

berkelanjutan. Adapun berbagai macam produk makanan berbahan baku ampas kelapa 

tersebut, antara lain dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Brownis, adalah roti yang dibuat dari tepung ampas kelapa, di campur dengan gula, 

telor, coklat dan berbagai aneka bahan lainnya sehingga  meningkatkan ekonomi 

masyarakat sekitar yang bergerak di bidang usaha pembuatan kue makan brownis. 

2. Pokis, adalah kue kering yang berbahan dari tepung ampas kelapa, telor mentega, 

gula, susu dan berbagai bahan pelengkap lainnya yang dapat diproduksi oleh 

masyarakata disekitar produksi vco tersebut. 

3. Donat  adalah roti dengan bahan baku dari tepung ampas kelapa, telor, susu, 

kentang, gula, mentega dan berbagai bahan baku lainnya yang dapat diproduksi 

secara berkelanjutan  karena ketersediaan bahan baku ampas kelapa tersebut\ 

4. Dan beragai produk makan/jajanan lain yang murah dan dapat bersaing di pasar 

karena berbahan baku limbah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal. 

 

KESIMPULAN 

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus didasarkan pada potensi dan social fabrik 

yang berlangsung dilingkungan komunitas tertentu. 

2. Intervensi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator, harus 

mampu menghadirkan diri sebagai janji dalam berbagai program kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa. 
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3. Pemanfaatan teknologi serbaguna, harus relevan dengan upaya peningkatan 

produkvitas masyarakat setempat sehingga dapat memberikan efek income 

generating bagi masyarkat dalam komunitas tertentu. 

4. Limbah ampas kelapa yang semula tidak memiliki nilai ekonomi, dengan aplikasi 

teknologi energi surya dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya bagi upaya 

pengembangan usaha anek pangan berbahan baku tepung ampas kelapa 
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Abstract 

 

This research explore about the effect of corporate social responsibility (CSR) on the financial  

performance  of manufacture  company  in Indonesia.  This research using CSR as independent 

variable and financial performance ratios (ROA, ROE,MBR)  as dependent variables. This 

research using  21 annual  report  of manufacture company that have CSR program and 

financial statement. The data were collected by IDX and PROPER. The analysis technique used 

by Regression Linear with  SPSS 17.0 for windows.  The  result  of this  research showed  that 

corporate  social responsibility  has  not  significant effect on the financial performance (ROA, 

ROE, MBR) of manufacture company in Indonesia. 

 

Key  words  : Corporate  Social  Responsibility  (CSR), Return On Asset  (ROA),  Return On 

Equity (ROE), Market to Book Ratio (MBR).  
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Pendahuluan  

Masyarakat berkembang semakin kompleks. Sasaran, bidang garapan dan intervensi 

pekerjaan sosial juga semakin luas. Globalisasi dan industrialisasi telah membuka kesempatan 

bagi pekerja social untuk terlibat dalam bidang yang relative baru, yakni dunia industry. Dunia 

industry kini sedang menggali manfaat- manfaat positif dari adanya pekerja social industry, baik 

terhadap aspek financial ataupun relasi social dengan para pekerja dan masyarakat. 

Perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham 

(shareholders), tetapi juga untuk kemaslahatan sosial. Dari segi ekonomi, perusahaan memang 

diharapkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi dari segi sosial, perusahaan 

harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat 

Menurut Afrizal (2014) Perusahaan selalu mempunyai kecenderungan untuk melihat 

adanya hubungan yang tetap antara tingkat-tingkat inventarisasi dengan pelayanan yang 

diberikan kepada langganan. Afrizal (2017) Based on the result of analysis of working capital 

management in telecommunication sector company in Indonesia can be concluded that overall 

management of working capital consist of component of cash turnover ratio, receivable turnover 

and inventory turnover have been relatively good. Afrizal (2016) Sistem Pengendalian 

Manajemen formal harus dapat menjadi permanen, konsisten dan mendukung sistem informal 

organisasi 

Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) telah banyak diterapkan dalam perusahaan 

semenjak dikeluarkannya peraturan Undang-undang Perseroan No.40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas pada pasal 66 ayat 2, pasal 74 dan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal pada pasal 15 bagian b, pasal 16 bagian d dan e, dan pasal 17.Ketentuan tersebut 

menegaskan mengenai kewajiban perusahaan melakukan tanggung jawab sosial serta 

melaporkannya. Harjono, Dhaniswara K (2008) 

Penerapan CSR di Indonesia mulai berkembang, tetapi sampai saat ini, pengungkapan 

informasi dalam laporan tahunan masih bersifat sukalera. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf ke sembilan dinyatakan bahwa industri dimana lingkungan 

hidup memiliki peranan penting dapat menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup 

dan laporan nilai tambah (value added statement). Pelaksanaanya  citra perusahaan  akan  

semakin  baik, sehingga  loyalitas  konsumen pun diharapkan tinggi. Seiring meningkatnya  

loyalitas  konsumen, maka  penjualan  akan  semakin  baik dan pada akhirnya diharapkan tingkat 

profitabilitas  perusahaan  juga  akan meningkat kedepanya. Dalam hal ini akan  mempengaruhi  

kinerja keuangan sebuah  perusahaan  

 

Tinjauan Pustaka 

CSR (Corporate Social Responsibility)  

Suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah 

memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di 

antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam 

segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
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organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan 

keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat 

keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang 

timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih 

panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan 

terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi 

dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya 

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun 

image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan 

biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam 

tahun berjalan menjadi lebih rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan kecenderungan untuk 

mengungkapkan informasi sosial (Belkaoui et al. dalam Anggraini, 2006). 

 

ROA (Return on Assets) 

Merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan (Syamsuddin, 2009). Teori ini 

didasarkan pada pendapat bahwa karena aktiva didanai oleh pemegang saham dan kreditor, maka 

rasio harus dapat memberikan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian 

kepada kedua penanam modal itu (Sawir, 2001:19). 

 

ROE (Return on Equity) 

Rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 

investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan 

seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang 

diinvestasikan oleh para pemegang saham 

Van Horne dan Wachowicz (2005) mengemukakan rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu 

rasio yang menunjukkan profitabilitas  dalam  kaitannya dengan penjualan dan rasio yang 

menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungnya 

dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih (net 

profit margin). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat 

pengembalian atas aktiva (return on total assets) dan tingkat  pengembalian atas ekuitas (return 

on equity). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Deviden
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Kerangka Berpikir 

 

                                                                                     H1 

 

 

                                                                                     H2                           

 

                                                                                               

                                                                                        H3  

 

 

Hipotesis Penelitian : 

 

H1 : Corporate Social Responsibility (CSR)  berpengaruh positif pada Return  On  Asset 

(ROA 

H2 : Corporate Social Responsibility (CSR)  berpengaruh positif pada Return On Equity  

(ROE).  

H3 : Corporate Social Responsibility (CSR)  berpengaruh positif pada  Market to Book  

Ratio (MBR).  

 

Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang go public dan listed di 

bursa Efek Indonesia. Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi Penelitian ini 

menggunakan teknikjudgement sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan 

karateristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian, yakni :  

(1) Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.  

(2) Perusahaan manufaktur yang yang terdaftar di PROPER yang dikategorikan pada tahun 

2012-2014. 

(3) Menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 2013-2015. 

 

Sampel penelitian ada 79 Perusahaan setelah melewati karateristik menjadi 21 sampel 

penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 

kuantitatif yang diperoleh dari BEI (Bursa Efek Indonesia) (www.idx.co.id) dan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility yang di dokumentasi dari PROPER (proper.menlh.go.id). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable independen berupa corporate 

social responsibility (CSR) dan variable dependen berupa Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), Market to Book Ratio (MBR). 

 

Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Independen (X1) merupakan sebuah tanggung 

jawab yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan maupun masyarakat untuk memenuhi 

kepentingan stakeholder. CSR diukur menggunakan indeks (indikator) pengungkapan tanggung 

 

Corporate Social 

Responsibility 

 

 

Return On Asset                 

          (ROA)  
 

Return On Equity                 

          (ROE)  
 

Market to Book 

Ratio (MBR)  
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jawab sosial (kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja tenaga kerja, kinerja hak asasi 

manusia, kinerja sosial dan kinerja produk), dengan jumlah kategori (item) sebanyak 79 item. 

Perhitungan indeks corporate social responsibility dihitung dengan  rumus : 

 

                                        V 

                      CSRD =    

                                       M 

Keterangan : 

CSRD :  Indeks pengungkapan perusahaan 

        V : Jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan oleh perusahaan 

       M : Jumlah item yang diharapkan diungkapkan oleh perusahaan 

 

Tabel 1 

Indeks Pengungkapan CSR 

 

Indikator Pengungkapan CSR Jumlah Kategori 

Indikator Kinerja Ekonomi 9 item 

Indikator Kinerja Lingkungan 30 item 

Indikator Kinerja Tenaga Kerja 14 item 

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia 9 item 

Indikator Kinerja Sosial 8 item 

Indikator Kinerja Produk 9 item 

             Sumber : Global Report Initiative (GRI) 

 

Return On Asset  Sebagai Variabel Dependen (Y1) menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan menggunakan aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Rumus  : 

 

                                 

 

Return On Equity Variabel Dependen (Y2) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri 

yang dimiliki perusahaan. Rumus  : 

             

 

 

 

Market to Book Ratio Variabel Dependen (Y3) menunjukkan rasio antara harga saham menurut 

pasar, market value dengan harga saham menurut buku. menggambarkan risiko usaha. Semakin 

besar rasio ini menunjukkan risiko usaha semakin kecil, dan sebaliknya. Rumus  : 
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                             Harga Saham Menurut Pasar 

             MBR = 

                             Harga Saham Menurut Buku 

 

Analisis Deskriptif 

Untuk menjelaskan gambaran umum tentang pengaruh Corporate Social Responsibility pada 

kinerja keuangan (ROA, ROE, MBR). 

 

Analisis Inferensial 

Mengunakan alat uji statistik Regresi Linear Sederhana dengan pengujian (uji t), karena 

penelitian ini menguji adanya pengaruh positif antara variable independen yakni CSR dengan 

variabel dependen (ROA, ROE, MBR). Berikut merupakan rumus 

persamaan antar variabel : 

 

Y1 = a + b1 X1 + ei 

Y2 = a + b1 X1 + ei 

Y3 = a + b1 X1 + ei 

 

Keterangan : 

Y1 : Return on Asset(ROA) 

Y2 : Return on Equity(ROE) 

Y3 : Market to BookRatio (MBR) 

X1 : Corporate Social Responsibility (CSR) 

a : Konstanta 

b1..bk : koefisien yang diuji 

ei : Variabel lain diluar variabel X 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Pada analisis ini, akan dijelaskan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standart deviasi dari 

masing-masing variabel penelitian yaitu CSR, ROA, ROE dan MBR sesuai dengan criteria 

sampel penelitian.  
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Tabel 2 

Hasil Analisis Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CSR 

ROA 

ROE 

MBR 

Valid N 

(listwise) 

63 

63 

63 

63 

63 

19 

-1.52 

-1.77 

.24 

.57 

71.51 

125.81 

58.48 

.2732 

11.2240 

19.8524 

6.3289 

0.6134 

12.23406 

27.08527 

12.30318 

                           Sumber : Data diolah 

 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel CSR pada penelitian ini 

menghasilkan mean sebesar 0,27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 

manufaktur mengungkapkan 21 item dari total 79 item CSR yang diharuskan. Nilai CSR 

terendah sebesar 0,19% dimiliki oleh PT. Gudang Garam, Tbk ditahun 2014 sebesar 15 item dari 

79 item pengungkapan CSR. CSR tertinggi sebesar 0,57% dimiliki oleh PT. Semen Indonesia, 

Tbk ditahun 2012 sebesar 45 item dari 79 item pengungkapan CSR. Variabel ROA selama tahun 

2013-2015 memiliki rata-rata (mean) sebesar 11,22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ROA 

yang diperoleh dari 21 sampel perusahaan dalam penelitian ini sebesar 11,22%. Nilai ROA 

terendah sebesar -1,52% yang dimiliki oleh PT. Mustika Ratu, Tbk pada tahun 2013, 

dikarenakan perusahaan tidak dapat mengelola aset yang dimilikinya dengan baik. Nilai ROA 

tertinggi sebesar 71,51% yang dimiliki oleh PT Unilever, Tbk pada tahun 2013 dikarenakan 

perusahaan tersebut mampu mengelola aset nya dengan baik. Variabel ROE selama tahun 2013-

2015 memiliki mean sebesar 19,85% hal tersebut menunjukkan bahwa ROE yang diperoleh 

21sampel perusahaan dalam penelitian ini sebesar 19,85%. Nilai ROE terendah sebesar -1,77% 

dimiliki oleh PT. Mustika Ratu, Tbk pada tahun 2013, hal ini dikarenakan perusahaan tidak 

dapat mengelola modal sendirinya dengan baik. Nilai ROE tertinggi sebesar 125,81% dimiliki 

oleh PT. Unilever, Tbk pada tahun 2013, dikarenakan perusahaan dapat mengelola modal sendiri 

dengan baik. Variabel MBR pada tahun 2013-2015 memiliki mean sebesar 6,32% hal tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata perolehan MBR pada 21 sampel perusahaan pada penelitian ini 

sebesar 6,32%. Nilai MBR terendah sebesar 0,24% dimiliki oleh PT. Mustika Ratu, Tbk pada 

tahun 2015, dikarenakan perusahaan tidak dapat mengelola kinerja keuangannya dengan baik. 

Nilai MBR tertinggi sebesar 58,48% yang dimiliki oleh PT Unilever, Tbk pada tahun 2015, hal 

ini dikarenakan perusahaan dapat mengelola kinerja keuangannya dengan baik. 
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Hasil Analisis dan Pembahasan Analisis Inferensial 

Hasil pengujian hipotesis berdasarkan alat uji statistik Regresi Linear Sederhana menggunakan 

program SPSS 17.0, yang selanjutnya hasil uji statistik terebut akan di analisis untuk menjawab 

semua rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil analisis regresi 

linear sederhana yang telah di analisis. 

 

Pengaruh CSR Pada Return On Asset (ROA) 

Berikut merupakan hasil analisis regresi linear sederhana untuk pengaruh CSR pada ROA  

 

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 

(Pengaruh CSR Pada ROA) 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Std. 

Error 

Thit Ttabel Sig 

Konstanta 20,065 8,107    

CSR 24,321 28,966 0,840 1,64 0,404 

R 0,107 

R
2
 0,011 

Sig. 0,404 

                Sumber : Data diolah 

 

Model regresi pertama adalah sebagai berikut : 

 

ROA = 20,065 + 24,321CSR + ei 

 

Hasil model regresi tersebut dapat diketahui bahwa hubungan CSR dan ROA adalah 

positif, dilihat dari nilai koefisien regresi dari konstanta yang menunjukkan sebesar 20,065 dan 

koefisien regresi dari CSR sebesar 24,321. Model persamaan regresi tersebut memiliki arti jika 

CSR berubah satu satuan, maka ROA akan berubah sebesar 24,321. Artinya, jika CSR semakin 

baik maka semakin tinggi nilai ROA. Nilai R2 sebesar 0,011 artinya bahwa presentase pengaruh 

CSR terhadap ROA adalah sebesar 1,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak diteliti. 

 

Pengaruh CSR Pada Return OnEquity (ROE) 

Berikut merupakan hasil analisis regresi linear sederhana untuk pengaruh CSR pada ROE yang 

dalam tabel 4  
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Tabel 4 

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 

(Pengaruh CSR Pada ROE) 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Std. 

Error 

Thit Ttabel Sig 

Konstanta 46,445 19,380    

CSR 76,018 69,298 1,098 1,64 0,277 

R 0,139 

R
2
 0,019 

Sig. 0,277 

        Sumber : Data diolah 

 

Model regresi kedua adalah sebagai berikut: 

 

ROE = 46,445 + 76,018CSR + ei 

 

Hasil model regresi tersebut dapat diketahui bahwa hubungan CSR dan ROE adalah 

positif, dilihat dari nilai koefisien regresi dari konstanta yang menunjukkan sebesar 46,445 dan 

koefisien regresi dari. CSR sebesar 76,018. Model persamaan regresi tersebut memiliki arti jika 

CSR berubah satu satuan, maka ROE akan berubah sebesar 76,018. Artinya jika CSR semakin 

baik maka semakin tinggi nilai ROE.  Nilai R2 sebesar 0,019 artinya bahwa presentase pengaruh 

CSR terhadap ROE adalah sebesar 1,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak diteliti. 

 

Pengaruh CSR Pada Market to Book Ratio (MBR) 

Berikut merupakan hasil analisis regresi linear sederhana untuk pengaruh CSR pada MBR yang 

disajikan dalam tabel 5 

Tabel 5 

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 

(Pengaruh CSR Pada MBR) 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Std. 

Error 

Thit Ttabel Sig 

Konstanta 10,256 8,046    

CSR 8,347 28,751 0,290 1,64 0,773 

R 0,037 

R
2
 0,001 

Sig. 0,773 

                Sumber : Data diolah 
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Model regresi ketiga adalah sebagai berikut: 

 

MBR = 10,256 + 8,347CSR + ei 

 

Hasil model regresi tersebut dapat diketahui bahwa hubungan CSR dan MBR adalah positif, 

dilihat dari nilai koefisien regresi dari konstanta yang menunjukkan sebesar 10,256 dan koefisien 

regresi dari CSR sebesar 8,347. Model persamaan regresi tersebut memiliki arti jika CSR 

berubah satu satuan, maka MBR akan berubah sebesar 8,347. Artinya jika CSR semakin 

baik maka semakin tinggi nilai MBR. 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui nilai R2 sebesar 0,001 artinya bahwa presentase pengaruh 

CSR terhadap MBR adalah sebesar 0,01% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak diteliti. 

 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sedeharna diatas, dilakukan pengujian hipotesis 

menggunakan uji parsial (uji t) untuk membuktikan apakah ada pengaruh dari masing-masing 

variabel seperti berikut. 

 

Pengujian Hipotesis 1 : CSR berpengaruh positif pada ROA. 

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,404 > 0,05 dan thit 

0,840 <1,64, artinya adalah H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat diketahui bahwa CSR 

berpengaruh positif tidak signifikan pada ROA perusahaan 

 

Pengujian Hipotesis 2 : CSR berpengaruh positif pada ROE. 

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,277 > 0,05 dan 1,098 < 

1,64, artinya adalah H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat diketahui bahwa CSR 

berpengaruh positif tidak signifikan pada ROE perusahaan. 

 

Pengujian Hipotesis 3 : CSR berpengaruh positif pada MBR. 

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,773 > 0,05 dan 0,290 < 1,64, artinya adalah H0 diterima danH1 ditolak, sehingga dapat 

diketahui bahwa CSR berpengaruh positif tidak signifikan pada MBR perusahaan. 

 

PEMBAHASAN 

Hipotesis pertama dan kedua menunjukkan bahwa CSR keseluruhan tidak ada pengaruh pada 

ROA dan ROE. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al (2011), yang 

menyatakan bahwa tidak signifikan dari CSR terhadap ROA dan ROE pada perusahaan 

Manufaktur. Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa perusahaan dengan perilaku yang 

bertanggung jawab dengan melakukan corporate social responsibility mungkin memiliki 

kelemahan kompetitif, karena adanya pengeluaran yang lebih besar dibanding dengan tidak 

melakukan Corporate Social responsibility. Investor lebih memilih untuk mendapatkan 
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informasi tentang tanggung jawab sosial dari pihak ketiga dan informasi pemerintah untuk 

mengetahui indikator kinerja ekonomi perusahaan 

 

Hipotesis ketiga 

menunjukkan Dalam penelitian ini dapat dihasilkan bahwa CSR keseluruhan menunjukkan tidak 

ada pengaruh pada MBR. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari I Dewa Ketut 

Yudyadana Ajilaksana (2011) yang menyatakan bahwa CSR secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan dengan MBR. Hal ini disebabkan karena berbanding lurus dengan keraguan 

stakeholder untuk berinvestasi karena perusahaan cenderung menjadikan CSR sebagai hal yang 

ditonjolkan untuk menutupi kekurangan perusahaan. Perbedaan tersebut juga disebabkan adanya 

perbedaan sampel penelitian, dimana sampel penelitian dari I Dewa Ketut Yudyadana Ajilaksana 

(2011) sebanyak 42 perusahaan dari semua sektor, sedangkan penelitian ini sebanyak 21 sampel 

perusahaan dari sektor manufaktur saja. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini yakni 

hubungan CSR dengan MBR adalah searah, artinya jika semakin tinggi dan optimal 

pengungkapan CSR perusahaan, semakin tinggi pula nilai MBR begitu sebaliknya. Seperti pada 

penjelasan dalam pembahasan hipotesis sebelumnya bahwa dampak positif yang diharapkan 

perusahaan belum dirasakan, mengingat dampak tersebut bersifat jangka panjang, sehingga 

stakeholder belum melihat keuntungan yang signifikan pada perusahaan yang berakibat pula 

pada keraguan stakeholder untuk memutuskan berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

 

KESIMPULAN 

A. Penelitian ini menguji Signifikan antara Corporate social responsibility (CSR) terhadap 

Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Market to Book Ratio (MBR) 

berdasarkan  hasil penelitian, analisa serta pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan 

dari hasil penelitian CSR tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap semua rasio 

keuangan yang di gunakan 

 

B. Saran 

1. Menambah atau menggunakan sampel penelitian dari sektor lainya agar hasil penelitian 

dapat menngambarkan keadaan perusahaan go public secara keseluruhan di Indonesia 

2. Penelitian berikutnya disarankan agar menambah rasio kinerja keuangan lainnya untuk 

diteliti. 

3. Periode waktu yang digunakan dirasa masih terlalu singkat. Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menambah periode waktu agar hasil lebih akurat. 

4. Penelitian berikutnya disarankan agar menambah rasio kinerja keuangan lainnya untuk 

diteliti. 
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ABSTRACT 

Entering the era of Industry 4.0 it is certain that business competition will be very strict 

because the production system, business and trade are already dealing with the global 

economic system.In this regard, for micro and state businesses in macro must be able to 

conduct their economic activities by applying and developing global business 

principlesand taking into account the business ethics based on green economy.Micro 

business people should be able to strengthen their internal structure by doing business 

practices that always pay attention to three important aspects: economic, social and 

environmental or often called the concept of triple bottom line. 

This paper contains theoretical studies on how business people should perform 

business-based performance and sustainability based on green economy.The essence of 

the contents of this paper is to describe things that in doing business inputs used must 

consider the economic, social and environmental aspects, and the resulting output must 

also be devoted to economic, social and environmental aspects. If this is done well, then 

business performance and sustainability will be achieved. 

  

Keywords: performance, sustainability and green economy 
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PENDAHULUAH 

Kondisi ekonomi yang tidak pasti serta perkembangan teknologi membawa 

dampak perubahan yang cukup signifikan terhadap pengelolaan suatu bisnis dan 

penentuan strategi bersaing. Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan 

bersaing sangat penting dengan  cara memperkuat potensi internal serta mampu 

menyesuaikan perubahan eksternal. Faktor penting dalam bisnis tidak hanya terletak 

pada kepemilikan aset, laba yang diperoleh saja, tetapi justru yang terpenting adalah 

bagaimana cara-cara bisa menambah aset dan bisa mendapatkan laba serta bagaimana 

mengelolanya hasil tersebut dengan berbasis pada ekonomi hijau. 

Penelitian Chen et al. (2005), pertumbuhan pendapatan menjadi salah satu 

indikator kinerja keuangan perusahaan. Untuk keperluan investasi, pelaku pasar juga 

membutuhkan informasi yang sangat berguna bagi perusahaan dalam kegiatan 

perencanaan, kontrol, dan pengambilan keputusan. Informasi suatu perusahaan dalam 

dunia bisnis mempunyai sasaran utama dimana sasaran utama infomasi tersebut 

dijelaskan yaitu: (1) menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan, 

(2) menyediakan informasi yang mendukung proses harian, (3) menyediakan informasi 

akuntansi yang menyangkut pengelolaan kekayaan. 

Dalam praktik bisnis para pelaku bisnis ada yang sudah menerapkan aspek-aspek 

yang sesuai dengan etika bisnis dengan menerapkan konsep bisnis berbasis ekonomi 

hijau, namun demikian diatara pelaku bisnis juga ada yang tidak menghiraukan prinsip 

ekonomi hijau. Dari praktik tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah pada para 

pelaku bisnis yang tidak menghiraukan prinsip ekonomi hijau, sehingga dengan praktik 

seperti ini ada kerusakan-kerusakan pada lingkungan serta banyak aspek-aspek sosial 

yang diterlantarkan. 

Berpijak pada uraian bahwa konsep triple bottom line belum maksimal diterapkan 

pada praktik bisnis, maka yang menjadi permasalahan adalah “Apakah kinerja bisnis 

dapat mendukung keberlanjutan bisnis ?” 

 

KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN 

Tinjauan Kinerja Bisnis 

Kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut : "kinerja adalah suatu pernyataan 

akuntansi manajemen yang akan membandingkan secara aktual antara suatu aktivitas 

dengan suatu standar". Dalam hal pengukuran kinerja, pada dasarnya adalah dengan 

membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang timbul untuk 

menentukan tingkat efesiensi, sedangkan pengukuran efektivitas dilakulcan dengan 

membandingkan hash yang. diperoleh dengan target yang ditetapkan. Bengali demikian 

penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kreteria 
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yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi (Mulyadi, 2001). 

Dalam beberapa hal, manajemen merupakan seorang pengurus dari modal yang 

dipergunakan dalam perusahaan dan ditugaskan untuk mengoptimalkan penghasilan 

bersih atas semua harta yang dipergunakan, oleh karena itu manajemen merupakan 

pihak yang bertanggungjawab tentang pencapaian tujuan perusahaan maka dengan 

sendirinya manajemen berkepentingan untuk mengetahui, mengukur, merencanakan dan 

mengendalikan semua resiko keuangan. Termasuk dalam lingkup tanggungjawab 

tersebut, manajemen hares menciptakan rasio keuangan yang sehat sehingga dapat 

memberikan jaminan pencapaian kepentingan semua pihak, baik pihak internal maupun 

eksternal perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan 

yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini sangat penting untuk melakukan 

analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya analisa rasio mempunyai 

keunggulan sebagai berikut : 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan 

ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporankeuanganyang sangat rind danrumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi (Z-score). 

5. Menstandarisir size perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat 

perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan 

datang. 

Kinerja perusahaan dapat diukur melalui berbagai aspek baik pada ukuran 

keuangan maupun non-keuangan. Kinerja perusahaan sangat terkait erat dengan sistem 

pengendalian manajemen perusahaan yang bersangkutan. Sistem pengendalian 

manajemen merupakan proses dimana para manajer mempengaruhi anggota organisasi 

lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Kinerja (performance) adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota 

organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, 

koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain. Seseorang yang memegang posisi 

manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial. Berbeda dengan 
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kinerja karyawan yang umumnya bersifat konkrit, tetapi kinerja manajerial sifatnya 

adalah abstrak dan kompleks (Mulyadi dan Johny, 1999: 164). Banyak kajian yang 

memuat tentang kinerja manajerial, diantaranya adalah manajemen strategis, pemasaran 

dan manajemen operasi. Kinerja perusahaan itu meliputi: 

1. Kinerja Keuangan (Financial Performance) 

Kinerja keuangan adalah hasil dari kegiatan operasi, dan kesuksesan keuangan dari 

kegiatan operasi tersebut akan membawa konsekuensi logis pada kegiatan 

fundamental operasi perusahaan secara lebih baik (Kaplan dan Norton, 1992). Tiga 

kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh adanya implementasi manajemen kualitas. 

Tiga kinerja keuangan tersebut terdiri dari: Return on Invesment (ROI), Return on 

Assets (ROA) , Sales Growth. 

2. Kualitas Produk (Product Quality) 

Secara konseptual menyatakan bahwa Kualitas Produk adalah kesesuaian 

spesifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan 

permintaannya, pada relevansi semua kriteria dimensi yang terkandung dalam 

produk yang bersangkutan. Selanjutnya, kualitas sebagai “conformance to 

requirements or specifications” that is based on customer needs. Sehingga suatu 

produk atau jasa dikatakan berkualitas apabila produk atau jasa tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan konsumen. 

Ada delapan dimensi untuk menilai kualitas produk, yaitu: performance, reliability, 

serviceability, conformance, durability, features, aesthetic, perceived quality. 

Kuailitas produk dapat diukur dari empat dimensi, yaitu: reliability, durability, 

tenacity, regularity.  

3. Kinerja Operasional (Operational Performance) 

Kinerja operasional adalah kesesuaian proses dan evaluasi kinerja dari operasi 

internal perusahaan pada kondisi atau memenuhi persyaratan dari segi biaya, 

pelayanan pelanggan, pengiriman barang kepada pelanggan, kualitas, fleksibilitas 

dan kualitas proses produk/jasa. Selanjutnya kinerja operasional perusahaan dapat 

dinilai atau dilihat dari dua dimensi, yaitu: dimensi biaya, fleksibilitas dan kualitas 

pengiriman. Dimensi biaya diukur dengan lima indikator, dan untuk dimensi 

fleksibilitas dan kuaitas pengiriman diukur dengan tiga indikator. Kinerja 

operasional dapat dilihat dinilai dari segi: wastelevel, productivity, cycle time. 

Selanjutnya Kinerja Operasional dalam konteks penelitian ini diukur dengan dua 

indikator yaitu dari segi biaya, tingkat flesibilitas dan kualitas pengiriman yang 

dibandingkan dengan kompetitornya.  

Sementara itu ukuran kinerja perusahaan menurut Tyles et al., (2005) bahwa kinerja 

perusahaan itu dapat diukur melalui kemampuan perusahaan dalam mencapai: 1) 

Kinerja keuangan yang meliputi: profit, growth, return on assets, stock performance 
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2) Kinerja non-keuangan yang meliputi: leadeship, competitiveness, new product 

success 3) Kinerja keseluruhan  4) Kinerja dalam: ability to respond to economic 

change. 

 

Tinjauan Keberlanjutan Bisnis 

Aktifitas bisnis baik pada perusahaan internasional, perusahaan regional maupun 

perusahaan kecil semuanya memiliki dampak pada sistem alam, sumber daya alam, 

suplai air bersih dan termasuk kenaikan polutan dan sampah berbahaya. Keberlanjutan 

perusahaan merupakan hal yang diharapkan dan ditagertkan oleh setiap perusahaan. 

Keberlanjutan akan tercapai apabila perusahaan itu sendiri memperhatikan aspek-aspek 

yang mendukung keberlanjutan itu sendiri. Oleh karena itu perusahaan perlu 

memepertahtikan aspek lingkungan, aspek sosial disamping aspek ekonomi.  Dengan 

demikianjika lingkungan, sosial serta ekonomi berjalan dengan normal dan positif, 

maka keberlanjutan perusahan akan tercapai.  

Pada umumnya bisnis seperti biasanyaselalu identik dengan merusak sistem 

penyangga hidup bumi. Praktik bisnis berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan 

lingkungan menjadi esensial tidak hanya agar korporasi mampu bertahan hidup dalam 

jangka pendek, tetapi juga kesehatan bumi dalam jangka panjang. Kasus Brent Spar 

offshore facility perusahaan minyak Shell pada 1995 diawali dengan rencana Shell 

membuang fasilitas anjungan yang sudah tua ke laut lepas. Meskipun rencana ini 

disetujui oleh pemerintah Inggris, dengan adanya penolakan dari aktifis Greenpeace dan 

masyarakat internasional maka rencana tersebut dibatalkan. Akibat insiden di laut utara 

ini, Shell mengalami penurunan penjualan hingga 50% di Negara Jerman (The Brent 

Spar, n.d). Berikutnya Shell menggunakan berbagai skenario untuk memperkirakan 

alternatif di masa mendatang dan mengidentifikasi tantangan-tantangan potensial yang 

berhubungan dengan keputusan sekarang. Shell juga berkomitmen terhadap kinerja 

lingkungan lingkungan, hal yang tidak terpikirkan sebelumnya pada awal 1990-an 

(Wheeler, Fabig & Boele, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  Triple bottom line perusahaan Novo Nordisk (Sumber: Epstein  2008) 

Environmentally sound 
External environment, 

animal

Economically Viable 

Corporate profitability  growth, 

Corporate 

Socially responsible 
Employees, patients, 

communities 



 

  

Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               

  

191 

 

Keseimbangan antara kinerja ekonomi/finansial, tanggung jawab sosial dan 

berkelanjutan secara lingkungan bisa dinyatakan dengan model triple bottom line. 

Perusahaan kesehatan Denmark, Novo Nordisk mengadopsi model triple bottom line 

untuk bisnis yang menguntungkan korporasi, bertanggung jawab secara sosial dan 

memperhatikan lingkungan. Dengan meningkatnya perhatian dari komunitas bisnis pada 

pengembangan dan implementasi strategi berkelanjutan secara proaktif sekaligus 

meningkatkan keterikatan stakeholder. Menurut Epstein (2008), kinerja berkelanjutan 

bisa dilihat pada sembilan prinsip yang berfungsi sebagai pondasi untuk mengatur 

dampak pada stakeholder (Epstein, 2008): 

1. Etika. Perusahaan yang beretika menetapkan, meningkatkan, memonitor dan 

menjaga standar dan praktik kesetaraan dan kejujuran dengan stakeholder 

perusahaan dan juga termasuk rekanan perusahaan, penyedia barang dan jasa, dan 

distributor. 

2. Tata kelola. Prinsip ini merupakan komitmen untuk mengatur semua sumber daya 

dengan efektif. 

3. Transparansi. Apabila tata kelola berhubungan dengan internal perusahaan, maka 

transparansi memberikan keterbukaan informasi pada stakeholder. Perusahaan yang 

transparan menyampaikan keterbukaan informasi pada investor yang sudah ada 

maupun calon investor potensial yang terkait masa lalu, sekarang dan kinerja 

perusahaan ke depan. 

4. Hubungan bisnis. Perusahaan memberikan hubungan yang seimbang dengan 

penyedia barang dan jasa dengan cara memperlakukan sebagai rekanan jangka 

panjang. Dengan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan rekanan, maka 

kualitas barang dan jasa bisa dijaga. 

5. Pengembalian finansial. Perusahaan memberikan pengembalian finansial lebih 

kompetitif untuk investor strategis. 

6. Keterlibatan komunitas dan pengembangan ekonomi. Perusahaan perlu sadar 

bahwa kepentingan terbaik jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat 

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya masyarakat. 

7. Nilai Barang dan Jasa. Perusahaan harus menjelaskan hubungan perusahaan dan 

kewajiban terhadap pelanggan. 

8. Praktik pengangkatan pekerja. Perusahaan memutuskan cara pengangkatan pekerja 

dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama. Dengan mengadopsi 

prinsip ini, perusahaan melakukan promosi karyawan, pengembangan karir 

profesional dan pemberdayaan tanpa perbedaan atau diskriminasi. 

9. Perlindungan terhadap lingkungan. Perusahaan menjelaskan komitmen terhadap 

lingkungan. Perusahaan pro-aktif akan melindungi dan mengembalikan kondisi 
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lingkungan serta promosi pengembangan berkelanjutan terhadap produk, proses, 

jasa dan aktifitas lainnya. 

Secara umum stakeholder dibedakan menjadi dua, core stakeholder dan fringe 

stakeholder. Core stakeholder merupakan mereka yang nyata dan dapat mempengaruhi 

keputusan perusahaan karena kekuatan dan legitimasinya. Sedangkan fringe stakeholder 

di lain pihak tidak berhubungan langsung dengan perusahaan karena jauh, tidak terlalu 

kuat dan tidak ada ketertarikan langsung. Gambar ini merupakan model bisnis 

berkelanjutan sebuah perusahaan penghasil alumunium, Alcoa, dimana perusahaan 

tersebut menggambarkan umpan balik dari stakeholder ke dalam organisasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Model bisnis berkelanjutan (Sumber: Epstein 2008) 

 

Hubungan dengan stakeholder merupakan proses yang berlanjut dari waktu ke waktu 

dengan tahapan: 

1. Kesadaran stakeholder, stakeholder mengetahui keberadaan perusahaan. 

Perusahaan akan berkomunikasi dengan stakeholder untuk memberikan informasi 

dan berbagi visi dan misi. 

2. Pengetahuan, stakeholder mengetahui dan mulai mengerti apa yang dilakukan 

perusahaan, nilai-nilai dan strategi perusahaan. Tahap ini perusahaan memberikan 

informasi agar stakeholder lebih berperan. Karyawan mengerti struktur organisasi 

dan sistem yang dibangun, pelanggan mendapatkan produk sesuai keperluan 

sedangkan penyedia barang dan jasa mengetahui keperluan perusahaan. 

3. Kepuasan, dimana stakeholder mempercayai perusahaan dan akan membangun 

komitmen terhadap perusahaan. 

4. Aksi, perusahaan kemudian mengambil aksi untuk kolaborasi lebih jauh dengan 

stakeholder. 

Environmental Excellent 

Economic Performance 
Social Responsibility 

Stakeholders: 
Community 
Shareholder 
Costemers 
Suppliers 
Employers 

ABS: 

People – Linchpin the 

system 

Products – make to use 

Processes – Eliminate 

waste 



 

  

Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya  

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               

  

193 

 

5. Dengan keterkaitan antar prinsip-prinsip yang dikembangkan perusahaan serta 

hubungan dengan stakeholder, maka untuk meraih kepercayaan publik adalah 

menjaga akuntabilitas perusahaan. Peningkatan tata kelola korporasi yaitu 

kebebasan direktur dalam menjalankan keputusan dan kinerja dewan direksi 

sebagai fungsi pengawasan dan mengambil keputusan yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Peningkatan pengukuran kinerja operasional dan sosial serta peningkatan 

pelaporan informasi dalam spektrum luas baik pada stakeholder internal maupun 

eksternal yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Peningkatan sistem 

manajemen untuk menggerakkan budaya korporasi, mengubah pola dan cara 

pengambilan keputusan manajer meningkatkan akuntabilitas perusahaan sekaligus 

kinerja korporasi Strategi berkelanjutan yang efektif memerlukan pengertian mendalam 

pada hubungan sebab akibat di antara alternatif langkah yang diambil, dampak langkah 

tersebut terhadap kinerja berkelanjutan, reaksi stakeholder yang mungkin terjadi serta 

dampak potensial maupun aktual pada kinerja keuangan. 

Model Keberlanjutan Perusahaan  menggunakan dimensi sosial, lingkungan dan 

ekonomi sebagai dasarnya. Model berkelanjutan menggambarkan penggerak kinerja 

Keberlanjutan Perusahaan, aksi yang bisa diambil oleh pengambil keputusan  yang 

berpengaruh pada kinerja, berikut konsekuensinya terhadap kinerja sosial, lingkungan 

dan ekonomi. Input model terdiri dari konteks eksternal, konteks internal, konteks bisnis 

dan sumber daya manusia dan keuangan. Input memudahkan pemahaman terhadap 

faktor-faktor kompleks yang harus diperhatikan dan juga keterbatasan yang ada pada 

perusahaan. 

Evaluasi mendalam pada input dan pengaruh yang mungkin terjadi pada kinerja 

berkelanjutan dan keuangan, maka pengembangan proses yang sesuai bisa dilakukan. 

Strategi, struktur, sistem, program dan aksi berkelanjutan mempunyai dampak utama 

terhadap biaya dan keuntungan aksi korporasi, dampak sosial dan lingkungan, dan 

dampak keuangan jangka panjang melalui kinerja berkelanjutan. 

Aspek dasar pada model ini adalah perbedaan antara hasil keluaran antara dan hasil 

keuangan. Pada hasil antara seperti kinerja sosial dan lingkungan, citra di mata publik, 

reaksi pasar dan pelanggan perlu dimonitor untuk menentukan efektifitas manajemen 

berkelanjutan. 

Input 

1. Konteks eksternal, konteks eksternal secara global maupun lokal mempengaruhi 

pilihan-pilihan terhadap perumusan dan penerapan aksi berkelanjutan. Tekanan 

dilakukan oleh peraturan pemerintah yang mendefinisikan standar kinerja misalnya 

peraturan lingkungan, standar ambang batas polusi, dan peraturan ketenagakerjaan. 

Dengan adanya peraturan dan rambu-rambu dari pemerintah, korporasi perlu 
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menyikapi secara efektif dengan membuat rencana mendalam tentang 

berkelanjutan. 

2. Konteks internal, konteks internal berkaitan dengan misi dari unit bisnis, strategi-

strategi, struktur dan sistem yang dibangun oleh perusahaan. 

3. Konteks bisnis, pertimbangan penting adalah sektor industri dari bisnis, karakter 

konsumen dan produk. Perusahaan yang memiliki pengaruh sosial dan lingkungan 

yang tinggi seperti industri kimia, minyak bumi, kertas dan pertambangan mungkin 

memiliki kinerja yang rendah pada elemen berkelanjutan. Dengan pertimbangan 

ini, maka fokus terhadap isu lingkungan dan kesehatan menjadi dominan. 

4. Sumber daya manusia dan keuangan, input penting berikutnya adalah keterbatasan 

sumber daya di perusahaan. Seluruh program terkait memerlukan sumber daya 

keuangan untuk implementasi termasuk pelatihan personel. 

Proses 

1. Kepemimpinan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi berkelanjutan 

merupakan kebijakan top-down dan efektif apabila manajemen puncak memberikan 

strategi dengan jelas. Eksekutif puncak perlu dikenal, mendukung organisasi dan 

melakukan komunikasi tentang misi, visi dan strategi perusahaan. 

2. Strategi berkelanjutan, kelambatan respon korporasi dalam hal lingkungan dan 

sosial mencerminkan tidak adanya strategi antisipasi. Hal ini bisa menimbulkan 

dampak sosial dan lingkungan yang pada akhirnya terkait langsung dengan biaya 

maupun keuntungan di masa mendatang. 

3. Struktur berkelanjutan, struktur berkelanjutan yang jelas memberikan pengertian 

bahwa isu  lingkungan bukan semata-mata urusan hukum. 

4. Sistem, program dan aksi berkelanjutan, penggunaan standar yang sudah mapan 

dalam pengelolaan lingkungan memberikan tuntunan strategi berkelanjutan. 

Integrasi sistem, struktur dan strategi manajemen memberikan dukungan aktifitas 

dan kegiatan perusahaan. Aksi proaktif perusahaan merupakan inisiatif 

berkelanjutan yang efektif dibandingkan dengan kebijakan reaktif. 

Output 

1. Kinerja berkelanjutan, Pengembangan dan evaluasi kinerja berkelanjutan terlihat 

pada kontribusi perusahaan dalam mengurangi dampak negatif sosial dan 

lingkungan, meningkatkan pengaruh positif maupun keduanya. Pengukuran kinerja 

berkelanjutan dan evaluasi dari efektifitas program, mengetahui dampak sosial dan 

lingkungan korporasi dan penentuan kontribusi perusahaan pada dampak sosial dan 

korporasi akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

2. Reaksi stakeholder, Output berkelanjutan juga terukur melalui reaksi stakeholder 

dalam menanggapi program kerja dan aksi berkelanjutan dari korporasi. Reaksi 

stakeholder ini terukur melalui loyalitas konsumen dalam jangka panjang, 
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pelayanan dan kinerja karyawan, masyarakat dan pemerintah bisa menurunkan atau 

menaikkan regulasi maupun pengawasannya, serta pemegang saham memberikan 

komitmen jangka panjang. 

3. Kinerja keuangan korporasi, Fokus utama strategi dan program berkelanjutan 

adalah kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Hasil dari keseluruhan proses berkelanjutan harus dikonversi dalam ukuran 

keuangan. Penelitian menunjukkan kinerja berkelanjutan mempengaruhi hasil 

keuangan dengan meningkatkan penghasilan dan pengurangan biaya. 

 

KEBERLANJUTAN BISNIS PADA KERANGKA EKONOMI HIJAU 

Berdasar kankajian teori serta empirik sebagaimana diuraikan diatas, maka 

keberlanjutan bisnis pada kerangka ekonomi hijau mencakup 3 (tiga) aspek penting 

yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Selanjutnya untuk menuju ke 

keberlanjutan bisnis, maka terdapat indikator yang mempengaruhi terwujudnya 

keberlanjutan bisnis yaitu:  

1. Komitmen strategis terhadap berkelanjutan 

Kriteria komitmen strategis meliputi 5 hal; pernyataan komitmen perusahaan 

kepada publik, komitmen terhadap kode dan standar, pelaporan berkelanjutan 

secara komprehensif dan berkala, program-program dan tujuan perusahaan serta 

penilaian pihak ketiga terhadap manajemen berkelanjutan perusahaan. 

2. Inovasi berkelanjutan 

Kriteria inovasi berkelanjutan meliputi 4 hal; komitmen perusahaan terhadap 

penelitian dan pengembangan yang diukur dari jumlah biaya penelitian terhadap 

penjualan, pengembangan produk dan proses yang unggul pada kinerja lingkungan 

ekonomi dan sosial, pendekatan berkelanjutan di dalam riset dan inovasi proses, 

dan efektifitas riset ditunjukkan dengan jumlah paten yang diterbitkan yang 

mendorong kinerja lingkungan dan sosial. 

3. Kinerja lingkungan 

Kinerja lingkungan didasarkan pada penilaian penggunaan sumber daya dan 

intensitas energi, bahan-bahan dan konsumsi air, intensitas gas rumah kaca yang 

dihasilkan perusahaan, emisi dan buangan yang lain, serta manajemen pemenuhan 

peraturan lingkungan. 

4. Kinerja keselamatan 

Kinerja keselamatan didasarkan pada keselamatan pekerja yang ditandai dengan 

jumlah hari kerja tanpa kecelakaan, keselamatan proses yang ditandai dengan 

jumlah kecelakaan pada proses, serta keamanan pabrik yang dibuktikan dengan 

sistem manajemen keamanan pabrik yang memadai. 
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5. Pelayanan produk 

Pengukuran kinerja pelayanan meliputi sistem jaminan produk yang memastikan 

produk aman digunakan, kebijakan proses komunikasi tanggung jawab 

perlindungan resiko, serta keterlibatan perusahaan untuk tindakan hukum yang 

terkait dengan keselamatan produk. 

6. Tanggung jawab sosial 

Pengukuran kinerja tanggung jawab sosial meliputi perluasan kerjasama dengan 

stakeholder pada tingkat proyek, fasilitas dan korporasi, kontribusi perusahaan 

terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta program pengenalan 

dan peningkatan citra perusahaan. 

7. Manajemen rantai-nilai 

Kinerja manajemen rantai-nilai diidentifikasi dengan adanya sistem manajemen 

lingkungan dan sistem manajemen rantai suplai perusahaan tersebut. 

8. Analisa pertama yang dilakukan IFS memberikan hasil perusahaanperusahaan besar 

memimpin pada semua kategori indeks berkelanjutan AICHE. Hal ini dikarenakan 

komitmen perusahaan besar terhadap kinerja berkelanjutan pada semua kategori 

tersebut. 

Upaya pencitraan perusahaan global tidak lagi semata-mata tugas dari public 

relation perusahaan, manajemen perusahaan pada semua level perlu berusaha keras 

menyeimbangkan dan mensinergikan pengaruh lingkungan dan sosial terhadap 

keuntungan finansial. Ketiga hal tersebut merupakan paradoks yang harus dikelola 

untuk melihat sejauh mana kinerja berkelanjutan sebagai perusahaan skala global. 

Tahapan implementasi pengembangan strategi berkelanjutan merupakan tantangan yang 

sangat penting bagi eksekutif senior, tetapi penerapan strategi tersebut biasanya 

merupakan tantangan yang lebih besar lagi (Epstein, 2008). Penerapan prinsip 

berkelanjutan pada Santos merupakan proses yang panjang dan terus menerus. Tujuan 

awal bingkai kerjanya adalah mencapai pemenuhan standar dan aturan yang berlaku 

pada fase pertama dan selanjutnya adalah perjalanan menjadi pemimpin di sektor 

energi. Pengukuran Keberlanjutan Perusahaan  dilihat dari kinerjanya dengan 

menggunakan indikator berkelanjutan. Azapagic dan Perdan (2000) mendefinisikan 

bingkai kerja indikator-indikator yang terdiri dari satu, dua dan tiga dimensi (Block et 

al., 2007). Pengukuran Keberlanjutan Perusahaan  dengan multi indikator memberikan 

kompleksitas dan sangat relevan dalam konteks assessment berkelanjutan (Munda, 

2005). Gabungan indikator eco-efficiency, sistem manajemen lingkungan, biaya 

pengeluaran untuk lingkungan, produksi energi berkelanjutan, biaya kerusakan 

lingkungan, biaya pungutan lingkungan, dan jumlah keluhan yang masuk merupakan 

gabungan indikator campuran yang memberikan gambaran bagus untuk kinerja 

lingkungan dan tanggapan dari sektor industri dan energi (Block et al.,  2007). 
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SIMPULAN 

Sebagai akhir dari tulisan makalah ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa: 

1. Kerangka ekonomi hijau merupakan konsep ekonomi yang beretika 

2. Tiga aspek sebagai input, proses dan output yaitu aspek ekonomi, social dan 

lingkungan adalah modal dasar menuju keberlanjutan bisnis 

3. Keberlanjutan bisnis akan tercapai bila aspek ekonomi, sosial dan lingkungan 

diperhatikan guna menuju ekonomi hjau 
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Abstract 

Indonesia dan Negara sedang berkembang lainnya, pembangunan Millennium 

Development Goals (MDGs) digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, 

strategi dan program pembangunan. Pembangunan ekonomi sangatlah bergantung 

pada perkembangan tingkat produksi yang mampu membuahkan perbaikan ekonomi, 

hanya saja gagal pada sosial serta lingkungan, dapat dicontohkan semakin tinggi 

tingkat emisi gas efek rumah kaca, gundulnya hutan-hutan yang menjadikan hilangnya 

habitat aneka spesies didalamnya. Green Economy dapat diartikan perekonomian 

dengan rendah tingkat emisi karbondioksida yang dihasilkan terhadap lingkungan, 

menghemat sumber daya alam serta berkeadilan sosial. Tidak hanya itu, Green 

Economy juga sebagai suatu model pembangunan ekonomi berkesinambungan dengan 

memakai pengetahuan ekonomi ekologis serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan 

kesetaraan sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia menjadikan MDGs dalam 

pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaannya. 

Hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 dan 2010-

2014, dan rencana kerja Tahunan serta dokumen anggarannya. 

 

Key words: Green Economy dan Millennium Development Goals 
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PENDAHULUAN 

Kuncoro (2015:215), berlandaskan strategi pro-growth, pro-jobs, pro-poor dan pro 

environment, alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung 

pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Di samping itu, 

kemitraan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat madani dan sektor swasta 

mempunyai kontribusi penting terhadap percepatan pencapaian MDGs.   

Pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan 

pembangunan, bukan hanya isapan jempol belaka. Dengan Millenium Development 

Goals (MDGs) paradigma pembangunan nasional bisa direalisasikan. MDGs merupakan 

tujuan pembangunan millennium. Sebuah paradigma pembangunan global yang 

dideklarasikan dalam konverensi tingkat tinggi millennium oleh 189 negara yang 

tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi Majelis Umum 

PBB yang menyepakati tujuan pembangunan millennium ini berkomitmen untuk 

mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam 

upaya menyelesaikan isu yang sangat mendasar tersebut. Deklarasi ini merupakan 

kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang 

dirumuskan dalam beberapa tujuan. Berikut adalah delapan tujuan dari MDGs.  

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Tujuan pertama ini memiliki dua target 

besar. Pertama, menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di 

bawah $1 (PPP) per hari. Kedua, menurunkan proporsi penduduk yang menderita 

kelaparan menjadi setengahnya antara 1990-2015.  

2. Menciptakan pendidikan dasar untuk semua. Pendidikan yang merata merupakan 

suatu hal yang mendasar. Dalam tujuan ini memastikan pada 2015 semua anak-anak 

di manapun, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan 

dasar.  

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Masalah gender 

merupakan suatu hal yang sering menjadi perdebatan. Maka dari itu, tujuan ketiga 

yakni menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan 

pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan.  

4. Menurunkan angka kematian anak. Jumlah kematian anak semakin 

mengkhawatirkan. Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 

1990-2015, dengan cara pemberian imunisasi dan penyuluhan tentang kesehatan 

yang mendasar.  

5. Meningkatkan kesehatan ibu. Bukan hanya mengurangi kematian pada usia balita, 

namun MDGs juga meningkatkan kesehatan ibu hamil. Diketahui, tujuan ini 

memusatkan dalam menurunkan angka kematian ibu hamil sebesar tiga perempatnya 

antara 1990 hingga 2015.  

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya. Penyakit menular 

merupakan ancaman. Dengan tujuan ke-enam ini, disepakati untuk mengendalikan 

penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015.  
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7. Memastikan kelestarian hidup. Bukan hanya dari segi kesehatan perorangan, namun 

tujuan dari MDGs ini juga menjaga kelestarian hidup. Target dalam tujuan ini adalah 

memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan 

program nasional, serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.  

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Dalam hal pembangunan di 

setiap negara, maka disepakati beberapa target, seperti, mengembangkan lebih lanjut 

mengenai sistem perdagangan, menanggapi kebutuhan khusua negara-negara yang 

belum berkembang, menanggapi kebutuhan khusus negara-negara yang hanya 

berbatasan dengan daratan dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang 

berkembang melalui program aksi untuk pembangunan berkelanjutan, dan 

menyelesaikan secara menyeluruh masalah utang negara-negara berkembang. 

 

United Nation Environment Programme (UNEP) memberikan pengertian 

ekonomi hijau sebagai kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan dan keadilan sosial disatu sisi. Tetapi disisi lain mampu menghilangkan 

dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber 

daya alam. Menurut UNEP, ekonomi hijau merupakan kegiatan perekonomian yang 

rendah karbon, tidak mengandalkan bahan bakar fosil, hemat sumber daya alam dan 

berkeadilan sosial. Rumusan demikian seringkali dicurigai bahwa pembangunan 

ekonomi hijau sarat dengan kepentingan-kepentingan perdagangan karbonyang 

mengemuka. Dalam perundingan tahunan kerangka keja konvensi PBB untuk 

perubahan iklim. Meski demikian, sebagai sebuah paradigma pembangunan, ekonomi 

hijau perlu dikedepankan dalam rangka pemerintah melakukan kebijakan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya alam. Utuk mencegah kerusakan lingkungan serta 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sepanjang 

kebijakan pemerintah masih menjadikan tanah dan sumber daya alam sebagai bahan 

baku utama untuk menghasilkan devisa tanpa disertai upaya-upaya perlindungannya, 

maka paradigma ekonomi hijau hanya sebatas slogan belaka.  

   

Rumusan Masalah   

1. Bagaimana konsep ekonomi hijau (green economy) dalam mendukung Millennium 

Development Goals?  

2. Sejauh mana konsep ekonomi hijau (green economy) dapat diterapkan dalam 

pengaturan lingkungan hidup di Indonesia, untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan?  

3. Apakah penerapan konsep ekonomi hijau (green economy) juga penting dalam 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya alam?   
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian ekonomi hijau atau green economy adalah perekonomian yang tidak 

merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations 

Environment Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy 

menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan 

dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan 

ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam (Asdak, 2012).   

Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat 

sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak 

menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan 

sosial. Kemudian apa bedanya ekonomi hijau (green economy) dengan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development)? Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep 

pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan 

berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 

kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau 

merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.   

Menurut Fauzi (2012), ekonomi hijau adalah suatu paradigma pembangunan yang 

didasarkan kepada efisiensi pemanfaatan sumber daya (resources efficiency), pola 

konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (sustainable consumption and production 

pattern) serta internalisasi biaya-biaya lingkungan dan sosial (internalization the 

externalities). 

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini 

terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. 

1. Pembangunan Sebagai Suatu Proses. 

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu 

tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, 

manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa 

harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus 

menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, 

dan sejahtera. 

2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. 

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan 

oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan 

demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua 

elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita 

mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. 
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3. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. 

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila 

pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak 

berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan 

pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan 

disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan 

pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara. Pembangunan ekonomi tak dapat 

lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi 

memperlancar proses pembangunan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Pendapatan Nasional Suatu 

negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP 

riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi 

keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar 

pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan 

ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga 

terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai 

sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. 

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. 

 

Teori Strategi Pembangunan Ekonomi 

Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan 

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan 

konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945) ; tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap 

berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. 

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di 

segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat 

dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. 

Paradigma Pembangunan untuk semua dalam konteks Indonesia, menurut Presiden  

Susilo Bambang Yudhoyono (2005), hanya dapat dilakukan dengan menerapkan enam 

strategi dasar pembangunan. 

a. Menerapkan strategi pembangunan yang inklusif, yang menjamin pemerataan dan 

keadilan, serta mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=GNP&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
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Dalam kerangka pembangunan yang inklusif ini, pemerintah telah menjalankan 

berbagai macam kebijakan. Di antaranya Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

b. Pembangunan Indonesia haruslah berdimensi kewilayahan. 

c. Menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi. 

d. Pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah, guna membangun ekonomi 

domestik yang kuat secara nasional. 

e. Adanya keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity. 

Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, 

Jamkesmas, BOS, dan Kredit Usaha Kecil (KUR). Strategi demikian juga 

merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal 

dengan trickle down effect. 

f. Adapun strategi yang terakhir adalah pembangunan yang menitik-beratkan pada 

kemajuan kualitas manusianya. Manusia Indonesia bukan sekedar obyek 

pembangunan, melainkan justru subyek pembangunan.  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Menurut 

Nazir (2003:93), studi kepustakaan adalah menelusuri literatur yang ada serta menelaah 

secara tekun tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer 

atau sekunder, apakah penelitian itu dilakukan di lapangan, laboratorium atau museum.  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menurut Silalahi (2012), dalam perkembangannya, era globalisasi membawa 

konsekuensi pada masalah ketahanan ekonomi. lemahnya ketahanan ekonomi suatu 

negara berdampak pada ketahanan ekonomi negara lainnya. Suatu negara mempunyai 

ketahanan ekonomi yang baik jika mempunyai kemampuan ekonomi yang tidak 

tergoncangkan oleh ketidakpastian yang ditimbulkan oleh globalisasi serta 

Kesejahteraan yang meningkat pada rakyat melalui pembangunan. Atas dasar hal 

tersebut, kemudian berkembang konsep ekonomi hijau (green economy). Sebagai 

konsep yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. 

Namun mengingat tidak adanya model pembangunan berkelanjutan yang sama untuk 

seluruh negara. Maka konsep ekonomi hijau dipahami secara berbeda pula, dengan 

mempertimbangkan berbagai kendala pada masing-masing negara.  

Secara sederhana, pengertian ekonomi hijau dirumuskan sebagai kegiatan 

perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Sementara itu, United 

Nation Environment Programme (UNEP) mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan 

makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan 

demikian ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi juga diharapkan 



Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya 

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               

  

 

204 

 

memberikan dampak tercapainya keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan 

bagi masyarakat maupun lingungan dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi 

hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan 

sosial. Dengan tetap mengurangi risiko-risiko kerusakan lingkungan dan ekologi. dalam 

hal inilah esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi yang berbasis 

MDGs.  

Penerapan konsep ekonomi hijau pada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak cukup. Hal tersebut 

seharusnya diterapkan pula pada seluruh sektor yang terkait dengan bidang dan atau 

sektor pembangunan lebih khusus lagi pada kegiatan pembangunan yang menggunakan 

sumber daya alam sebagai bahan dasar kegiatannya. Disinilah arti penting sinergi ketiga 

pilar. Yaitu ekonomi, sosial dan ekologi dari pembangunan MDGs. Dimana kegiatan 

pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan selain 

ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, juga membawa 

dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi tetap 

mengedepankan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.  

Menurut The Global Green Economy Index dalam Salim (2010), paling tidak ada 

4 dimensi yang dipakai untuk mengukur keberhasilan suatu negara mempromosikan 

model ekonomi hijau dalam mendukung kegiatan pembangunan. Keempat aspek itu 

adalah komitmen pemimpin nasional, kebijakan domestik yang ramah lingkungan, 

investasi yang ramah lingungan, dan kegiatan ekonomi seperti wisata yang berdimensi 

lingkungan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana implementasinya dalam hukum 

positif indonesia, yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian 

lingkungan. Dengan demikian konsep ekonomi hijau (green economy) harus menjadi 

paradigma dalam pengaturan dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi nasional masih memanfaatkan 

sumber daya alam sebagai sumber utama dalam rangka meningkatkan pendapatan 

negara melalui pajak dan lainnya.    

Ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merusak dan mengganggu 

lingkungan hidup disekitarnya. Green Economy dapat diartikan perekonomian dengan 

tingkat emisi karbondioksida rendah, menghemat sumber daya alam serta berkeadilan 

sosial. Tidak hanya itu, Green Economy juga sebagai suatu model pembangunan 

ekonomi berkesinambungan dengan memakai pengetahuan ekonomi ekologis serta 

mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat.   

Pembangunan ekonomi sangatlah bergantung pada perkembangan tingkat 

produksi yang mampu membuahkan perbaikan ekonomi, hanya saja gagal pada sosial 

serta lingkungan, dapat dicontohkan semakin tinggi tingkat emisi gas efek rumah kaca, 

gundulnya hutan-hutan yang menjadikan hilangnya habitat aneka spesies didalamnya. 

Selain itu juga terjadinya ketimpangan antara golongan negara kaya dengan negara 

miskin. Jadi, konsep ekonomi hijau ini sangatlah diharapkan untuk menjadi jembatan 
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pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta tidak mengganggu lingkungan serta 

menghemat pemakaian sumber daya alam. Semua tentu memerlukan usaha untuk 

merubah perilaku mka akan membuahkan hasil yang diinginkan. Namun pada saat 

peraturan Green Economy dilaksanakan di lapangan, akan terjadi perselisihan antar 

pelaku ekonomi. Tentunya ini mengakibatkan Green Economy menjadi rumit dan sulit 

dikerjakan tanpa adanya kesiapan antara pelaku ekonomi. maka, tentu sangat berperan 

penting dalam pembangunan berkelanjutan sangatlah dibutuhkan untuk dilaksanakan.    

Salah satu wujud upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang lebih parah, 

PBB pada tahun 2011 dalam Asdak (2012:34), mencetuskan sebuah ide yang dijuluki 

green economy atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah sebuah upaya penyelamatan 

lingkungan yang melibatkan seluruh negara di dunia yang tergabung dalam organisasi 

PBB. Ekonomi hijau diterapkan dengan cara penghematan sumber energi seperti listrik, 

panas, dan sebagainya. Ekonomi hijau memberikan dampak yang positif terhadap 

lingkungan hidup manusia.   

Penghematan sumber energi dan pelestarian lingkungan yang menjadi prinsip dari 

gerakan ekonomi hijau memberikan efek yang signifikan terhadap keselamatan 

lingkungan itu sendiri. Manusia tidak sepatutnya hanya mampu mengeksploitasi 

lingkungan saja, namun juga harus memiliki usaha untuk melestarikan dan 

menyelamatkan lingkungan tempat hidupnya untuk kelestarian bumi selanjutnya.    

Solusi untuk berbagai permasalahan pelaksaan Green Economy yakni diantaranya  

mendifinisikan kembali hak dan kewajiban masyarakat, memperbaiki pembangunan 

pola gaya hidup manusia, pengelolaan energi dan sumber daya alam, kegiatan riset dan 

pengembangan yang fokus dan berkesinambungan, regulasi dan kebijakan yang efektif 

dan konsisten, pemerintahan yang bersih, memberdayakan UKM dan kewirausahaan 

sosial.   

Green economy dapat dilakukan dengan banyak cara diantaranya adalah kita dapat 

melakukan pengelolaan berkelanjutan dengan pengelolaan kayu berkelanjutan, 

pertambangan yang bertanggung jawab, dan perencanaan tata ruang yang koheren. lain 

itu dapat juga dengan menjaga ekologi, dimana hasilnya nanti akan didapatkan dampak 

positif dari ekologi itu sendiri yaitu hutan primer dan sekunder yang terjaga, 

keanekaragaman hayati yang lestari, fungsi tanah yang terjaga dan juga siklus hidrologi 

yang terjaga. Ketika ekologi dan ekosistem sudah terjaga dengan baik, tentunya akan 

membawa pengaruh positif terhadap social dan ekonomi. Dimana dampak postif social 

ekonomi tersebut dapat meningkat pendapatan negara, karena adanya peningkatan 

pendapatan industri berbasis hutan, menarik kedatangan wisatawan, peluang biobank, 

peluang bioprospeksi dan pembayaran jasa ekosistem, produksi pertanian yang 

berkelanjutan dan perikanan yang berkelanjutan. Risiko dan tantangan tentunya tidak 

akan terlepas jika green economy ini mulai diterapkan. Risiko terbesar yang akan 

dihadapi tentunya adanya pengurangan jumlah tenaga kerja dibidang industri karena 

telah beralih ke pengelolaan yang berkelanjutan. Tetapi hal ini merupakan efek jangka 



Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya 

“Budaya Bisnis Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” | 4 Agustus 2018               

  

 

206 

 

pendek saja, karena dalam jangka panjang pastinya sudah ada penyesuaian-penyesuaian 

dari dilaksanakannya green economy ini. Dimana nantinya pemerintah dapat membuka 

lapangan pekerjaan baru yang berbasis lingkungan. Selain itu tantangan tersebsar yang 

akan dihadapi dan timbul pertanyaan yaitu siapa yang akan mengawasi pelaksanaan 

green economy ini? Apakah akan dibentuk suatu badan khusus? Tentunya ini mejadi 

pekerjaan rumah bagi kita semua untuk terus melakukan perubahan dan persiapan 

menuju era green economy.   

Sebagai orang dewasa dan orang tua, ada baiknya jika kita memberikan contoh 

yang baik berkaitan dengan konsep green economy. Misalnya menyalakan AC 

seperlunya, mematikan lampu jika sudah tidak digunakan, menghemat listrik dengan 

mengurangi penggunaan lampu pada siang hari, melakukan pekerjaan ringan secara 

manual, menggunakan benda-benda yang dapat didaur ulang, mengurangi penggunaan 

kantong plastik, dan sebagainya. Selain itu, orang tua juga dapat memperkenalkan anak-

anak pada pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengajak mereka mengunjungi tempat-tempat bertemakan lingkungan seperti 

mengunjungi objek wisata pantai, danau, gunung, dan sebagainya. Kegiatan ini lebih 

bermanfaat dibandingkan dengan membiarkan anak bermain internet atau video games 

setiap harinya.  

Disisi lain, green economy juga dapat dilakukan dengan pembatasan 

pengeksploitasian sumber daya alam. Untuk mengantisipasi berkurangnya energi dari 

alam, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan bentuk-bentuk penemuan baru yang 

lebih menghemat energi. Pada intinya, menerapkan ekonomi hijau dalam kehidupan 

sehari-hari dengan dimulai dari diri sendiri akan sangat membantu perwujudan 

lingkungan yang lebih baik untuk masa depan generasi selanjutnya.   

Gerakan green economy atau ekonomi hijau memang memiliki banyak manfaat 

bagi hidup manusia dan lingkungan sekitarnya. Pengendalian diri, penghematan energi, 

dan bijak dalam memilih produk untuk sehari-hari adalah kunci kesuksesan penerapan 

ekonomi hijau dalam kehidupan. Namun, masih banyak warga masyarakat yang belum 

memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan ekonomi hijau dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karenanya, sebagai orang yang bijak, mari kita terapkan green economy 

mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari lingkungan terdekat kita.   

 

Internalisasi Konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Pengaturan 

Lingkungan Hidup  

Kartodihaedjo dan Jhamtani (2006), masalah-masalah pembangunan sangat erat 

kaitannya dengan masalah ekonomi dan lingkungan. Sehingga sejak awal paradigma 

pembangunan berkelanjutan muncul, dirasa perlu mengantisipasi masalah-masalah yang 

timbul. Terkait dengan kegiatan pembangunan (ekonomi) dengan lingkungan. Hal di 

atas dirasa sudah sangat mendesak untuk diatasi, mengingat pada kenyataannya yang 

dominan menentukan adalah kepentingan ekonomi. kepentingan lingkungan selalu 
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diletakan dibawah kepentingan ekonomi. Hal ini menunjukan paradigma pembangunan 

yang keliru. Ekonomi harus menjadi subsistem dari lingkungan. Bukan sebaliknya 

inilah esensi pembangunan berkelanjutan dari perspektif pembangunan ekonomi.  

Menurut Cato, M.S., (2009), secara sederhana, pengertian ekonomi hijau 

dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak 

lingkungan. Sementara itu, United Nation Environment Programme (UNEP) 

mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian ekonomi hijau 

merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat 

sebagai tujuanakhir kegiatan ekonomi. uga diharapkan meberikan dampak tercapainya 

keadilan. Baik keadilan bagi masyarakat maupun lingungan dan sumber daya alam itu 

sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan 

ekonomi rakyat dan keadilan sosial. Dengan tetap mengurangi resiko-resiko kerusakan 

lingkungan dan ekologi. dalam hal inilah esensi ekonomi hijau sebagai model 

pembangunan ekonomi yang berbasis pembagunan berkelanjutan.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Intemalisasi konsep ekonomi hijau (green economy) kedalam peraturan 

perundang-undangan dan kebiajakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

serta pelestarian lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan indonesia sebagai keniscayaan. Maka menjadi tanggung jawab dan 

kewajiban kita semua untuk mewujudkannya. Dokumen The Future We Want yang 

dihasilkan pada konferensi Rio pada tanggal 20 bulan juni 2012 yang lalu menunjukan 

komitmen bangsa-bangsa didunia untuk melakukan pembangunan berparadigma 

ekonomi hijau. Untuk mewujudkan hal itu, Indonesia perlu merubah pola pembangunan 

ekonominya dari mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke pembangunan 

ekonomi yang mengoptimalisasikan pertumbuhan itu sendiri. Karena pembangunan 

yang hanya mengejar pertumbuhan telah membawa dampak sosial. Serta berdampak 

pada merosotnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati.  

 

SARAN 

Dengan demikian pembangunan Indonesia harus beralih dari pembangunan 

ekonomi yang mengejar pertumbuhan menjadi pembangunan yang mensinergikan 

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, pern peraturan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatn sumber 

daya alam menjadi sangat urgen. Baik pada tataran pembentukan aturan dan kebijakan, 

terlebih lagi pada tataran implementasinya. Pemberian izin- izin usaha pertambangan 

dan kehutanan serta Hak Guna Usaha perkebunan pada korporasi-korporasi besar 

dengan pengawasan yang lemah. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang 
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tidak terkendali merupakan sebagian kecil hal-hal yang harus ditata kembali 

pengaturannya dengan bentuk pengaturan yang berbasis efisiensi penggunaan sumber 

daya alam. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan memasukan unsur-

unsur biaya lingkungan dan ekonomi.   
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Abstrak 

Green economy merupakan paradigma baru dalam perkembangan sistem 

ekonomi tanpa mengorbankan ekosistem atau kelestarian lingkungan. Konsep 

green economy memiliki dampak positif dalam proses pembelajaran. Proses pem-

belajaran ini mengarahkan pada mahasiswa untuk menjadi ramah terhadap ling-

kungan. Peningkatan akan kesadaran lingkungan dalam membuka peluang usaha 

menjadi perlu dalam penerapan terhadap green economy. Konsep dan peranan 

green economy ini dapat menjadi alternatif bagi mahasiswa dalam proses belajar, 

serta menjadi sebuah peluang usaha terhadap peningkatan sistem ekonomi. Se-

hingga mahasiswa mengenal arti pentingnya sumber daya alam dan lingkungan 

dalam kehidupan ekonomi manusia. 

 

Kata Kunci: konsep, peranan, pembelajaran, green economy 
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1 PENDAHULUAN 

Paradigma ekonomi yang menginternalisasi persoalan lingkungan dalam perkem-

bangan sistem ekonomi merupakan konsep green economy. Sebuah kemajuan ekonomi 

bukan hanya kemajuan ekonomi fisik dan sosial saja yang dipertimbangkan melainkan 

keterlibatan keberlanjutan aspek ekologis (lingkungan). Budimanta (2011) menyatakan 

bahwa green economy berarti juga perekonomian yang rendah karbon atau tidak 

menghasilkan emisi dan polusi bagi lingkungan, hemat sumber daya alam, berkeadilan 

sosial. Adapun prinsip menurut UNEP (2006) diantaranya ialah, a) mengakui nilai dari 

dan investasi pada sumber daya alam, b) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber 

daya dan energi, c) mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan, d) 

mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbaharukan dan rendah emisi, e) 

bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam, f) mengurangi kemiski-

nan, g) meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesetaraan sosial. 

Tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam 

merupakan bentuk definisi penerapan green economy sesuai dengan surat penawaran 

diklat Nomor 0317/P.01/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, penerapan green economy meningkatkan 

konsep ekonomi baru yang berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan. Wujud 

penerapan dapat terlaksana melalui kegiatan pembelajaran diantaranya pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan sebagai media pembelajaran disamping mudah juga 

murah dan selalu dapat digunakan oleh mahasiswa. 

Penerapan mudah dan murah ini merupakan proses mempermudah transformasi 

ilmu atau materi pembelajaran pada mahasiswa, memperkenalkan sejak awal arti pent-

ingnya sumber daya alam dan lingkungan pada kehidupan manusia, terciptanya lahan 

hijau, mengurangi pengeluaran, dan jika diperlukan dapat meningkatkan pendapatan. 

Sehingga dapat membantu mengurangi permasalahan yang terjadi dalam lingkungan 

masyarakat sebagaimana permasalahan sumber daya alam dan lingkungan. Layaknya 

bahwa terdapat beberapa krisis yang secara bersamaan muncul secara cepat yaitu: krisis 

iklim, keanekaragaman hayati, energi dan bahan bakar, pangan, air, dan juga krisis sis-

tem keuangan dan perekonomian global. 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Green economy dalam Pembelajaran pada Mahasiswa 

Pembelajaran ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan sangat sesuai 

dengan strategi pembelajaran inkuiri, dimana strategi ini semula diterapkan dalam ilmu-

ilmu alam (natural science). Tetapi para ahli pendidikan ilmu sosial mengadopsi strategi 

ini sehingga dikenal dengan strategi pembelajaran inkuiri sosial. Menurut Robert A. 

Wilkins (Sanjaya, 2011:205) menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang ter-
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us menerus mengalami perubahan, pengajaran IPS (ekonomi) harus menekankan kepada 

pengembangan berpikir. Ledakan pengetahuan menuntut perubahan pola mengajar dari 

yang hanya sekedar mengingat fakta yang biasa dilakukan melalui strategi pembelajaran 

dengan metode kuliah (lecture) atau dari metode latihan (driil) dalam pola tradisional 

menjadi pengembangan kemampuan berpikir kritis (critical thinking). Menurut Bruce 

Joyce (Sanjaya, 2011:205), inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran kelompok 

sosial (social family) ke sub kelompok konsep masyarakat (concept of society). Sub ke-

lompok sosial didasarkan pada asumsi bahwa metode Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi 

kualitas kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu mahasiswa harus diberi pengalaman 

yang memadai dalam memecahkan persoalan yang muncul di masyarakat. Adapun 

langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inkuiri sosial menurut Sanjaya (2011:201) 

diantaranya ialah orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpul-

kan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. 

Perilaku berwawasan lingkungan hijau ini juga ditentukan oleh persepsi tentang 

lingkungan hidup. Sebuah sub proses tertentu yaitu (1) stimulus, (2) interpretasi, dan (3) 

umpan balik (Thoha, 1993:142). Untuk mengetahui seberapa baik dan benar persepsi 

tentang lingkungan hidup para mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya itu 

dapat dilihat dari cara pandang mereka ketika mengalami atau mengamati sesuatu hal 

melalui dan mulai dari stimulus, interpretasi dan umpan balik yang tepat, baik dan benar. 

Persepsi tentang lingkungan hidup yang tepat, baik dan benar tentu saja akan 

menghasilkan suatu interpretasi dan umpan balik yang tepat, baik dan benar pula dalam 

menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu. Sebaliknya, jika persepsi tentang ling-

kungan hidup yang dimiliki mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tersebut 

tidak tepat dan tidak benar, maka hasil interpretasi dan umpan baliknya bisa dipastikan 

juga salah. 

Hasil pengamatan yang menarik dari beberapa mahasiswa mempunyai cara pan-

dang yang cukup berbeda dengan mata kuliah kewirausahaan yaitu perlunya memahami 

segala sesuatu itu dengan prinsip “satoto-satiti” (Dewantara, 1967:66). Ini berarti segala 

sesuatu itu harus dicermati sesuai dengan ketentuan dan ketelitian yang berlaku,tepat 

dan benar. Perilaku berwawasan green economy sebagai variabel terikat juga ditentukan 

oleh pengetahuan tentang ekologi sebagai variabel bebas. Ekologi itu adalah sesuatu 

yang sudah baku dan sederhana yaitu suatu studi tentang hewan dan tetumbuhan teru-

tama dalam hal hubungan antara satu dengan lainnya dan hubungannya dengan ling-

kungannya (Leo, 1991:5). 
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3 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan analisis literature. Konsep dan peranan green 

economy ini menjadi bagian penting dalam setiap proses pembelajaran di perkuliahan 

mahasiswa. Wujudnya dilaksanakan pada salah satu perkuliahan diantaranya 

kewirausahaan. Mahasiswa diminta untuk mengajukan sebuah usul usaha dengan 

mengedepankan perilaku ramah lingkungan. Contohnya, usaha snack dengan 

menggunakan kemasan bahan pengganti plastik dengan kertas. Tentu, kemenarikan ke-

masan tetap menjadi bagian dari pemasaran. Sehingga, umumnya konsumen juga men-

jadi sadar akan kepentingan green economy pada diri sendiri dan sekitar. Khususnya, 

mahasiswa dapat mengutamakan peranan dan manfaat dari green economy. 

4 PEMBAHASAN 

Dalam proses pembelajaran pada mahasiswa, mulanya mahasiswa perlu memahami 

prinsip ekonomi dan prinsip ekologi. Kedua prinsip tersebut berproses menjadi konsep 

dan peran dari green economy. Wujudnya green economy dapat dilakukan dengan ban-

yak cara diantaranya adalah kita dapat melakukan pengelolaan berkelanjutan dengan 

pengelolaan kayu berkelanjutan, pertambangan yang bertanggung jawab, dan 

perencanaan tata ruang yang koheren. Selain itu dapat juga dengan menjaga ekologi, 

dimana hasilnya nanti akan didapatkan dampak positif dari ekologi itu sendiri yaitu hu-

tan primer dan sekunder yang terjaga, keanekaragaman hayati yang lestari, fungsi tanah 

yang terjaga dan juga siklus hidrologi yang terjaga. Ketika ekologi dan ekosistem sudah 

terjaga dengan baik, tentunya akan membawa pengaruh positif terhadap sosial dan 

ekonomi. Dimana dampak postif sosial ekonomi tersebut dapat meningkat pendapatan 

negara, karena adanya peningkatan pendapatan industri berbasis hutan, menarik ked-

atangan wisatawan, peluang biobank, peluang bioprospeksi dan pembayaran jasa 

ekosistem, produksi pertanian yang berkelanjutan dan perikanan yang berkelanjutan.  

Resiko dan tantangan tetunya tidak akan terlepas jika green economy ini mulai dit-

erapkan. Resiko terbesar yang akan dihadapi tentunya adanya pengurangan jumlah 

tenaga kerja dibidang industri karena telah beralih ke pengelolaan yang berkelanjutan. 

Tetapi hal ini merupakan efek jangka pendek saja, karena dalam jangka panjang pasti-

nya sudah ada penyesuaian-penyesuaian dari dilaksanakannya green economy ini. Se-

lanjutnya, pemerintah melalui peran kewirausahaan muda dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru yang berbasis lingkungan. Selain itu tantangan terbesar yang akan 

dihadapi dan timbul pertanyaan yakni pelaksana pengawasan dari green economy ini 

dan atau akan ada badan khusus yang dibentuk. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah 

bagi kita semua, khususnya generasi muda seperti padan mahasiswa untuk terus 

melakukan perubahan dan persiapan menuju era green economy. 
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5 KESIMPULAN 

Green economy menjadi salah satu hal yang sangat baik sekali terhadap pertum-

buhan ekonomi indonesia, dari teknologi ramah lingkungan hingga membuat produk 

baru yang bisa di daur ulang bisa menjadikan Indonesia kembali menjadi negara terkaya 

di dunia. Konsep green economy yang menjadi dasar perkembangan utama bagi Indone-

sia. Khusunya mahasiswa benar-benar memahami perilaku dalam menerapkan konsep 

dan peranan dalam menjaga kestabilan masyarakat dan berupaya mengelola green econ-

omy. Hal ini tidak berdampak pada sektor ekonomi saja namun dampaknya juga bisa 

berpengaruh terhadap lingkungan yang nyaman dan membuat masyarakat Indonesia 

makmur sejahtera, berupaya menjadikan kembali Indonesia yang sejahtera dari krisis 

ekonomi sehingga konsep green economy melengkapi konsep pembangunan berkelanju-

tan. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  food photografi terhadap kemampuan 

berwirausaha peningkatan omzet penjualan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif  dengan teknik eksperimen   sebanyak 30 panelis. Analisis data hasil 

penelitian mengunakan  regresi linear sederhana. Hasil analisis penelitian menunjukkan 

kemampuan food photografi  adalah salah satu cara peningkatan pemasaran produk-produk 

di bidang kuliner untuk menarik perhatian konsumen sebagai salah satu media promosi. Food 

photografi  mempengaruhi perkembangan omset penjualan produk di bidang kuliner. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan food photografi mempengaruhi minat 

seseorang berwirausaha  di bidang kuliner  dari hasil observasi dan wawancara pada 

responden  menunjukkan 0.0031 signifikan < 0.005. Sementara itu, kemampuan food 

photografi dapat meningkatkan omset penjualan. 

 

Kata kunci: makanan fotografi, kewirausahaan, pengembangan omset, foto produk 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh pada kehidupan 

masyarakat, diantaranya dengan memberikan kemudahan dalam memecahkan berbagai 

masalah. Internet merupakan salah satu teknologi informasi sebagai media baru yang 

memiliki kelebihan dalam menyajikan berbagai informasi secara aktual. Fitur-fitur 

dalam internet yang disebut jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan 

media sosial lainnya yang disuguhkan oleh internet membuat penggunanya dapat 

memilih dengan cara apa berkomunikasi dan berbagi informasi, salah satunya adalah 

berbagi gambar. Islam Naoemi (2013) mengatakan untuk membuat database sekitar 

20.000 foto ukuran porsi beberapa makanan untuk diet Studies (FNDDS) yang disajikan 

ini dimulai tahun 2002 dan perkembangannya telah berlangsung 10 tahun. 

Teknologi ini telah berhasil menyajikan sebuah pengalaman memotret yang lebih 

mudah dan cepat dari teknologi sebelumnya. Jika dahulu memotret membutuhkan 

kemampuan khusus dan proses yang panjang, pada masa sekarang penggunaan 

teknologi kamera pada perangkat genggam telah mengubah persepsi fotografi itu 

sendiri, termasuk salah satunya adalah kebiasaan memotret makanan dengan kamera 

ponsel.Foto makanan (food photography) diunggah dalam bentuk hasil foto dengan 

kualitas visual yang berbeda-beda. Jenis makanan yang disebarkan melalui foto ini pun 

beraneka macam dan menghasilkan representasi yang beragam pula. Hasil foto 

makanan tentunya akan memperoleh persepsi yang berbeda antara sesama fotografer 

(maker) atau pengguna media sosial Instagram dengan penikmat (viewer) hasil foto 

tersebut. 

Food Photography saat ini mampu dijadikan salah satu alternatif cara 

perkembangan suatu usaha dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah upaya dalam 

perkembangan suatu usaha oleh pengusaha atau pebisnis. Dan segala aktifitas pada 

pebisnis atau pengusaha disebut dengan bisnis. Karena aktifitas pebisnis tidak lain 

adalah bisnis itu sendiri yang melibatkan waktu dan setiap waktu yang digunakan dalam 

berbisnis dihitung dengan nilai usaha, di mana nilai usaha tersebut adalah keuntungan 

bisnis. Dalam memperhitungkan waktu untuk berbisnis, para pebisnis menganggap 

waktu untuk berbisnis sebagai ongkos bisnis yang harus dibayarkan kepada yang 

menjalankan sebuah bisnis. Karena dianggap sebagai ongkos bisnis, maka para pebisnis 

menganggapnya hal tersebut sebagai suatu keuntungan bisnis. Menurut Eko, Wirausaha 

adalah jalan pekerjaan seseorang yang dijalankan dengan kemungkinan memperoleh 

keuntungan dan kemungkinan memperoleh kerugian yang tak terhingga berdasarkan 

skala kualitas seseorang tersebut, sehingga untuk melangkah berwirausaha diperlukan 

pribadi-pribadi tangguh, pribadi pantang menyerah, percaya diri, kemampuan mental-

emosional dan kemampuan membaca peluang. Kemampuan berwirausaha di dasari atas 

sebuah kepentingan membaca peluang untuk pengembangan sebuah usaha, tersedianya 

cukup waktu untuk mengimprofisasikan kreatifitas usahanya, dan dorongan yang kuat 

dalam menguasai pasar. Sehingga dalam hal ini diperlukan konsep-konsep dasar 

berwirausaha agar tidak terjebak dalam kemacetan improfisasi. 
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Berdasarkan uraian diatas, program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga di 

Universitas PGRI Adibuana Surabaya sudah memulai berupaya untuk menumbuhkan 

jiwa kewirausahaan mahasiswa yang tertuang dalam mata kuliah dengan didasari ilmu 

dasar seni desain. Adanya dasar seni desain menjadi dasar utama bagaimana seorang 

wirausahawan harus mampu berkarya dan sekreatif mungkin dalam menjalankan dunia 

usaha yang dimiliki. Dasar seni desain diantaranya juga merupakan seni food 

photography. Improfisasi dunia kewirausahaan yang bergerak dibidang makanan 

ataupun minuman, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemasaran melalui 

media foto makanan atau minuman ini. Sebab, dengan pemasaran yang baik dengan 

dilengkapi foto produk ataupun tidak, dapat memberikan pengaruh kecil maupun besar 

dalam perkembangan kewirausahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa food photography 

penting dalam pemasaran suatu produk kuliner dalam kewirausahaaan, memberikan 

informasi tentang pentingnya dan pengaruhnya food photography dalam dunia 

kewirausahaan khususnya dibidang kuliner, dapat membantu meningkatkan jiwa, minat, 

dan perkembangan dunia kewirausahaan di Indonesia khususnya dalam diri mahasiswa 

program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga di Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya dan sebagai sumbangan pemikiran untuk memanfaatkan atau menggunakan 

dengan baik segala fasilitas yang telah ada di sekitar (smartphone ataupun kamera 

DSRL) maupun jasa sebagai alat pemasaran yang tepat sasaran. 

Pengertian fotografi berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan grafis yang 

berarti gambar. Dengan berkembangnya teknologi digital yang sangat pesat saat ini 

bahkan hampir semua orang. Secara harfiah fotografi bisa diartikan sebagai teknik 

melukis dengan cahaya. Fotografi merupakan gabungan ilmu, teknologi, dan seni. 

Perpaduan yang harmonis antara ketiganya bisa menghasilkan sebuah karya yang 

mengagumkan. Tentunya dengan skill serta sentuhan seni sang fotografer, sebuah foto 

bisa menjadi berarti. Fotografi memiliki bermacam-macam manfaat dan tujuan baik 

untuk dokumentasi, penelitian, maupun sebagai media dalam ranah estetika. Dengan 

foto, suatu momen bisa bertutur. Pada hakikatnya, fotografi merupakan teknik untuk 

menghasilkan gambar yang  tahan lama melalui suatu reaksi kimia yang terjadi, ketika 

cahaya menyentuh permukaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Menurut Edi (2015) menjelaskan bahwa sejarah fotografi saat ini berhutang banyak 

pada beberapa nama yang memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi 

perkembangan fotografi sampai era digital sekarang. Seni dalam fotografi bisa 

dikatakan sebagai kegiatan penyampaian pesan secara visual dari pengalaman yang 

dimiliki seniman/fotografer kepada orang lain dengan tujuan orang lain mengikuti jalan 

pemikirannya. Fotografi menampilkan kenyataan (realita) dan tidak ada unsur abstrak 

(dalam seni fotografi).  Suatu kenyataan bahwa pembuatan seni fotografi dengan 

kamera berarti membatasi subyek dengan batas format pada jendela pengamat. 
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Menurut Holly L. McClug (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Digital food 

photography technology improves efficiency and feasibility if dietary intake assessments 

in large populations eating adlibitum in collective dining facilities menjelaskan bahwa 

“this method captures foods selected and consumed by individuals using a digital video 

camera pre- and post-meal consumption.” Teknik memotret makanan yang dipilih dan 

dikonsumsi oleh individu yang menggunakan konsumsi kamera video pre-dan post-

meal. 

Dalam Penelitian ini Ni Luh Putri, dilakukan di Jurusan Pendidikan Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha angkatan tahun 2014 dengan fokus 

pengamatan pada pendidikan kewirausahaan khususnya mata kuliah kewirausahaan 

terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) pendidikan kewiraushaaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk 

berwirausaha. Koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,628. Memiliki pengaruh 

positif dan signifikan, (2) dan besarnya pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap 

minat mahasiswa untuk berwirausaha sebesar 39,5% sedangkan sisanya sebasar 60,5 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nadra Ideyani Vita dalam jurnal yang 

berjudul Food Photography (analisis semiotik food photography yang menampilkan 

kuliner kota medan dalam rubrik appetiteaplaus magazine edisi desember 2015). 

Menjelaskan bahwa Food photography adalah bagian dari still life photography yang 

digunakan untuk membuat makanan menjadi lebih menarik sehingga orang yang 

melihat foto tersebut menjadi berselera dan ingin menyicipinya. Analisis semiotik 

model Charles Sanders Pierce digunakan pada penelitian ini guna menganalisis makna 

- makna yang terkandung di dalam foto makanan yang ditampilkan melalui teori 

triangle of meaning. Penelitian ini juga menggunakan kerangka nilai budaya milik 

seorang Antropolog, C. Kluckhohn, untuk mengetahui nilai budaya yang terdapat dalam 

foto-foto makanan tersebut. Berdasarkan teori dan hasil penelitian faktor determinan 

adalah kemampuan food photography yang mampu mempengaruhi pemasaran dalam 

suatu usaha di bidang kuliner, merupakan kemampuan seni memotret suatu produk 

dengan bertujuan mengenalkan pada konsumen tentang dan bagaimana produk tersebut. 

Food photography juga merupakan salah satu cara dalam pemasaran suatu produk untuk 

proses promosi yang baik. Promosi produk yang baik dapat dilihat pula dari hasil food 

photography produk tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan rancangan ekperimen digunakan untuk 

menilai kemampuan food photography dalam minat dan perkembangan omzet 

berwirausaha dibidang kuliner atau menguji ada tidaknya pengaruh tindakan tersebut, 

rancangan ekperimen yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Sastrosupadi 

(2000:53) mengungkapkan bahwa rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan 
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percobaan dimana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Hal 

ini dapat dilakukan karena lingkungan tempat percobaan diadakan relatif homogen 

sehingga media atau tempat percobaan tidak memberikan pengaruh berarti pada respon 

yang diamati. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah kemampuan food 

photography dalam minat berwirausaha terhadap perkembangan omzet penjualan 

produk kuliner. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul respresentatif 

(mewakili), (Sugiyono:2015). Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara 

yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan faktor 

penting demi keberhasilan penelitian. Pada penelitian ini metode atau cara pengumpulan 

data melalui eksperimen dan angket kuesioner. Pada penelitian ini data akan dianalisis 

dengan metode inferensial. Penelitian inferensial digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. (Sugiyono, 2011:80) “populasi 

adalah wilayah generalisasi  terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. Pada penelitian ini metode diskriptif ditujukan untuk mengetahui 

kemampuan food photography dalam minat berwirausaha terhadap perkembangan 

omzet penjalan produk kuliner. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi 

linear sederhana, sebab regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk 

mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabelnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari form intrumen observasi dan penelitian tentang penilaian kemampuan food 

photography yang telah diisi oleh panelis maka diperoleh penilaian atau penskoran. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh food photography terhadap peningkatan 

minat kewirausahaan dan perkembangan omzet di bidang kuliner. Berhitungan analisis 

data ini menggunakan aplikasi SPSS 20. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang 

memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem menejemen data pada 

lingkungan grafis dengan menggunakan menumenu deskriptif dan kotak-kotak dialog 

yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya bahkan bagi 

orang yang tidak mengenal dengan baik teori statistik (SPSS, 2013).  
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Hasil perhitungan data 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,969 2 4,485 4,963 0,015
b
 

 Residual 24,397 
2

7 
0,904   

 Total 33,367 
2

9 
   

a. Dependent Variable: foodphotography 

b. Predictors: (Constant), perkembangan omzet, minat 

 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi tentang pengaruh food photography 

terhadap minat dan perkembangan omzet, diperoleh hasil Fhitung sebesar 4,963 dan Ftabel 

adalah 2,6828 sehingga Fhitung 4,963>Ftabel 2,6828, dengan probabilitas sebesar 0,015 

sehingga menghasilkan 0,15<a=0,05. Dapat disimpulkan berdasarkan parameter regresi 

diatas Ho diterima dan H1 ditolak, sehingga terdapat pengaruh food photography dalam 

peningkatan minat berwirausaha dan perkembangan omzet dibidang kuliner.  

 

PEMBAHASAN 

Secara singkat dari perhitungan regresi tersebut, dari 30 panelis menghasilkan 

output model sebesar 0,518, sehingga dapat diinterprestasikan bahwa keragaman yang 

dapat dijelaskan oleh model adalah 52%, yang berarti model cukup baik. Data tersebut 

didukung oleh hasil observasi dan angket yang disebar ke panelis dengan beberapa 

faktor yang terdapat dalam angket tersebut. Seperti halnya pada angket terdapat faktor-

faktor : 

 

(1) Unsur permainan pencahayaan 

Pada faktor ini pencahayaan terhadap proses pemotretan, akan sangat 

mempengaruhi warna dan tekstur dari suatu produk. Adapun dari penyebaran angket 

tersebut dapat diketahui bahwa panelis hampir 53% menjawab benar dan cukup 

memahami penilaian pencahayaan pada suatu produk minuman. Seperti halnya pada 

teknik pemotretan yang dijelaskan pada “Digital food photography technology 

improves efficiency and feasibility of dietary intake assessments inlarge populations 

eating ad libitum in collective dining facilities” Oleh Holly L.McClung (2017). 

Menurut Ashok Veeraraghavan (2018) menjelaskan bahwa prinsip dasar di balik 

kamera tetap sangat konsisten selama ratusan tahun: lensa untuk memfokuskan 

cahaya ke sensor planar yang mencatat foto dan garis penglihatan antara kamera dan 

objek. Pendapat Ashok Veeraraghavan tersebut jelas menyatakan bahwa perlunya 

permainan cahaya dalam teknik pemotretan suatu objek atau makanan maupun 

minuman. 
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(2) Food Stylish 

Linda Bellingham (2016) “Kamu makan dengan mata pandangan pertama" dan 

tidak ada yang merubah foto makanan menjadi sebuah mahakarya kuliner seperti 

penata makanan. Food Stylish merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

terjadinya faktor point of interest pada suatu produk kuliner atau bahkan faktor 

menarik perhatian pada pelanggan. Pada penyebaran angket ini, panelis hampir 70% 

mampu menjawab dengan benar angket observasi yang disebar. Hal ini 

menunjukkan bahwa panelis sudah cukup memahami food stylish pada suatu produk 

yang diharapkan akan mampu diterapkan dalam penyajian produknya. 

 

(3) Point of Interest 

Rika Ekawati (2016) mengatakan untuk foto di luar ruangan, maka pastikanlah 

angle foto sesuai dengan Point of Interest dan pilih tempat yang cahayanya pas, 

tidak under-eksposur maupun over-eksposur. Point of interest merupakan titik pusat 

perhatian terhadap suatu produk juga mampu mendukung faktor penarik perhatian 

konsumen dalam meningkatkan daya beli konsumen. Dalam faktor ini, survey dari 

angket menyatakan bahwa hampir 60% panelis mampu menjawab dengan benar. 

Menerangkan bahwa, panelis mampu memberikan dan menilai point of interest pada 

suatu produk makanan. 

 

(4) Unsur menarik perhatian 

Menurut Nicole Young (2012), styling makanan adalah salah satu cara untuk 

menangkap rasa, aroma, dan tekstur dan mengkomunikasikan mereka kepada 

konsumen. Menciptakan hidangan yang tampak menakjubkan adalah seni. Unsur 

penarik perhatian harus dimiliki oleh suatu produk kuliner, sebab karena unsur 

pemotretan yang mampu menarik perhatian itulah juga mampu mempengaruhi daya 

minat pembelian konsumen. Hasil penyebaran angket memperoleh nilai 77% yang 

berarti panelis sudah mampu menunjukkan pemotretan dengan teknik dan food 

stylish yang mampu menarik perhatian konsumen. 

 

(5) Sudut pengambilan gambar 

Suatu pemotretan makanan memiliki berbagai teknik dan berbagai sudut 

pandang pengambilan. Menurut Edward M. Robinson (2016), teknik yang dibahas 

mencakup yang dibutuhkan untuk menangkap gambar yang dapat dikenali dari 

tersangka dari kejauhan baik dalam situasi siang hari maupun malam hari. Didukung 

pula dengan pendapat Rika Ekawati (2016) yang menyatakan bahwa ada makanan 

tertentu yang hanya bagus jika diambil dengan Bird Eye View (BEV) Angle, 

misalnya pizza. Sebaliknya, untuk menunjukkan kelezatan setiap lapisan burger, 

alangkah baiknya jika foto diambil dengan ¾ Angle atau persis dari samping. 
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Adapun sudut pengambilan yang benar akan menghasilkan pemotretan produk yang 

mampu menarik daya minat pembelian konsumen.  

Menurut Irma Rochmawati (2012) kualitas visual dan representasi foto makanan 

dipengaruhi oleh pelaku fotografi makanan (maker), objek visual foto makanan, dan 

pengamat foto makanan (viewer). Semuanya saling berhubungan serta dapat dinilai 

dari tingkat-tingkat kemampuan kamera (alat) dan pelakunya (manusia). Namun, 

dalam hasil survey ini masih menunjukkan nilai 20%. Berarti panelis masih belum 

paham atau mengetahui mengenai teknik sudut pandang (Angle) pengambilan suatu 

gambar produk kuliner.  

 

(6) Aspek motivasi seorang wirausahawan 

Seorang wirausahawan pasti memiliki aspek motivasi. Menurut Nasrullah 

Memon (2016), Social Network Analysis (SNA) tidak dikenal sebagai teknik 

penambangan data tradisional, namun dapat digunakan untuk menambang pola 

minat pada data yang besar. Juga dalam peneitian Retno Budi Lestari (2012) Minat 

berwirausaha mahasiswa juga diperkuat oleh faktor demografis seperti gender, 

pengalaman kerja, dan pekerjaan orang tua. Dalam hal ini juga penting untuk 

peneliti mengetahui bagaimana minat suatu wirausahawan terhadap usahanya 

sendiri dalam keadaan apapun. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya hampir 

85% wiraushawan memiliki unsur motivasi dalam dirinya baik termotivasi oleh 

faktor intern maupun ekstern. 

 

(7) Aspek unsur usaha 

Dalam dunia usaha memiliki beberapa unsur, diantaranya unsur seorang 

pemimpin, pegawai, dan usaha itu sendiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

panelis yang memiliki daya minat kewirausahaan yang tinggi akan mendapatkan 

tiga unsur tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Menurut Rosmiati (2015) 

Beberapa sikap, motivasi dan minat mahasiswa berwirausaha dipengaruhi 

ketidakpahaman menjalankan usaha. Mahasiswa yang mempunyai minat untuk 

menjadi wirausaha tergantung dari pengalaman. Sisi lainnya karena sebagian besar 

mahasiswa kurang menyukai tantangan dan kurang berani mengambil risiko. 

 

(8) Aspek teknik pemasaran 

Teknik pemasaran yang tepat akan sangat mempengaruhi perkembangan usaha 

tersebut. Bahkan juga mampu menjadikan tolok ukur kesemangatan seorang 

wirausahawan ketika teknik pemasaran yang dipilih benar. Menurut Edwin Cahya 

Ningrum Setyawati (2013), Lingkungan internal menjadi faktor yang menghambat 

pertumbuhan industri kuliner. Seperti apa yang dikatakan Karin Becker bahwa alat 

fotografi pertama dan utama adalah kamera, dan perubahan media dan aplikasinya 

sering dikaitkan dengan perkembangan teknis dalam pembuatan, reproduksi, dan 
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pendistribusian foto. Dalam hasil pengambilan angket, panelis masih belum 

mengenal betul teknik pemasaran dengan food photography yang padahal panelis 

mengakui bahwa food photography juga akan mampu mempengaruhi daya minat 

pembelian konsumen. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan Food photography mempengaruhi minat seseorang dalam berwirausaha 

dibidang kuliner ditinjau dari hasil penelitian yang menunjukkan signifikan 

0,0031<a=0,005, angka tersebut menunjukkan bahwa food photography dapat 

mempengaruhi minat seorang wirausaha. Sedangkan, kemampuan Food photography 

dalam meningkatkan omzet usaha dibidang kuliner yang ditinjau dari hasil penelitian 

yang menunjukkan angka signifikan sebesar 0,007<a=0,005, yang menunjukkan bahwa 

food photography berpengaruh pada perkembangan omzet suatu usaha. 

 

Saran 

1. Bagi program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga  

a. Bagi universitas PGRI Adi Buana Surabaya agar dapat memfasilitasi 

pengusaha mahasiswa dengan pelatihan – pelatihan teknologi yang terkait 

dengan Pengelolaan Usaha Boga dan Kewirausahaan (pelatihan pemasaran 

atau web maketing). 

b. Bahan referensi dalam mata kuliah Pengelolaan Usaha Boga dan 

Kewirausahaan mengenai pemasaran produk dan manajemen omzet. 

2. Bagi pemilik usaha boga 

a. Dapat dijadikan pilihan sebagai strategi pengembangan omzet usaha dibidang 

kuliner. 

b. Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemasaran produk dibidang 

kuliner dengan memanfaatkan dunia maya (sosial media) 

3. Bagi Masyarakat 

a. Mampu menjadikan teknologi elektronik seperti halnya handphone atau 

kamera DSRL sebagai sarana pemasaran produk usaha di bidang kuliner. 
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Abstrak 

 Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan merupakan studi em-

piris yang dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara 

environmental performance, earning management dan mekanisme corporate 

governance dengan enviromental diclosure. Populasi penelitian ini adalah semua 

perusahaan yang mendapatkan penghargaan Green Industry (Industri Hijau) tahun 

2016 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Pemilihan sampel 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang menggunakan beberapa 

kriteria dalam pengambilan sampelnya. Alat analisis untuk menguji hipotesis yaitu 

analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 19. Environmental 

Disclosure perusahaan menggunakan indikator GRI (Global Reporting Initiatives) 

yaitu GRI G.4 yang terdiri atas 91 item. Earning Management dalam penelitian ini 

menggunakan 2 indikator yaitu Earning Management melalui Short-term Accrual dan 

Earning Management melalui Long-term Accrual. Sedangkan enviromental disclosure 

menggunakan skor PROPER dari KMLH. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa tidak ada varibel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Ada pertimbangan lain oleh perusahaan dalam melakukan pengungkapan 

lingkungan. 

 

Kata Kunci: environmntal performance, environmental disclosure, earning 

management, green industry 
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PENDAHULUAN 

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dan lingkungan dapat mendatangkan 

keuntungan maupun kerugian.  Keuntungan yang diberikan perusahaan misalkan 

menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan kebutuhan konsumsi, memberikan 

sumbangan, tempat berinvestasi untuk masyarakat dan keuntungan lainnya. Dampak 

negatif atau kerugian yang disebabkan keberadaan perusahaan dalam lingkungan atau 

masyarakat diantaranya polusi, eksploitasi sumber daya alam, kebisingan, pemaksaan, 

dan bentuk negative externalities yang pada akhirnya akan mendatangkan bencana alam 

dan permasalahan lingkungan. Menurut Nurmansyah (2006) dalam Lumi dan 

Wahidahwati (2013) berpendapat bahwa meskipun tujuan perusahaan adalah mencari 

keuntungan sebesar-besarnya, perusahaan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Oleh 

karena itu, perusahaan tidak dapat hanya memperhatikan catatan keuangan saja, tetapi 

catatan keuangan, sosial dan lingkungan yang disebut Triple Bottom Line.  

Kementrian Lingkungan Hidup melakukan penilaian kinerja lingkungan melalui 

program PROPER untuk mendorong pelaku bisnis peduli terhadap lingkungan. Selain 

melalui Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah juga mengupayakan pelestarian 

lingkungan hidup melalui program yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian. 

Kementerian Perindustrian  memberikan penghargaan Green Industry (Industri Hijau) 

kepada perusahaan yang menerapkan prinsip industri hijau dalam menjalankan proses 

produksinya. 

Bentuk pelestarian lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam program yang 

berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibilities (CSR) merupakan salah 

satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan 

stakeholders dan disarankan bahwa CSR merupakan jalan masuk yang digunakan oleh 

beberapa organisasi untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi (Lumi 

dan Wahidahwati, 2013). CSR dapat terwujud jika perusahaan memiliki tata kelola 

perusahaan yang baik (GCG). Konsep GCG dilatarbelakangi pemisahan antara pihak 

pengendali (manajemen) dengan pemegang saham. Pemisahan ini menimbulkan adanya 

perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai prinsipal dan pihak pemegang saham 

sebagai agen yang dapat memicu terjadinya asimetri informasi. Tidak jarang 

manajemen menggunakan kesempatan adanya asimetri informasi untuk melakukan 

tindakan oportunis demi kepentingannya untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

mencerminkan kinerja sesuai keinginan manajemen. Tindakan ini yang dinamakan 

dengan earning management, dimana manajemen mengatur laba dengan dengan cara 

mengambil kebijakan akuntansi tertentu. Program CSR merupakan salah satu alat yang 

biasanya digunakan oleh manajer dalam memanipulasi pendapatan tanpa menimbulkan 

kecurigaan dari pihak stakeholder. 
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 Kewajiban lain bagi perusahaan atas ditetapkannya Undang-Undang No. 40 tahun 

2007 yaitu perusahaan diwajibkan melaporkan semua program dan kegiatan tanggung 

jawab sosialnya dalam Laporan Tahunan. Maka dari itu Environmental Disclosure 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Annual Report. Laporan Tahunan dapat 

digunakan sebagai sarana komunikasi antara manajemen dengan stakeholder, sehingga 

asimetri informasi dapat diminimalkan. Selain mengurangi asimetri informasi, kadang 

kala perusahaan memanfaatkan environmental disclosure sebagai pengalih perhatian 

pihak pengguna laporan dari tindakan earning management yang dilakukan pihak 

manajemen. 

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang hendak diteliti 

yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan adalah “Apakah environmental performance 

dan earning management berpengaruh terhadap enviromental diclosure pada 

Perusahaan Peraih Industri Hijau Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia? 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah environmental performance, earning 

management dan mekanisme corporate governance berpengaruh enviromental 

diclosure. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian Lumi dan 

Wahidahwati (2013). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal pada 

penggunaan indikator environmental performance sebagai pelengkap dari variabel 

dependen. Perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian, waktu penelitian, analisis data 

serta karakteristik populasi. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN (JIKA ADA) 

2.1.Environmental Performance (Kinerja Lingkungan)  

Penilaian Peringkat Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan Lingkungan mulai 

dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagai salah satu 

alternatif instrumen penaatan sejak tahun 1995. PROPER bermaksud agar para 

stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan ini, dan mendorong 

perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Sehingga 

pada akhirnya dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. 

Dengan kata lain, PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental 

Compliance.  

 

2.2.Environmental Disclosure (Pengungkapan Lingkungan)  

Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, Voluntary disclosure dan 

mandatory disclosure. Voluntary disclosure adalah pengungkapan berbagai informasi 

yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada 

kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat 

kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang 

sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan 

kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan 
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mengungkapkan informasi yang baik (good news) yang dapat menguntungkan 

perusahaan.  

 

2.3. Earning Management  

Utami (2005) menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya manajamen laba, 

maka pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total 

akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total 

akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) bagian akrual yang memang 

sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut normal accruals 

atau non discretionary accruals, dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data 

akuntansi yang disebut dengan abnormal accruals atau discretionary accruals. Faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen laba yang diajukan oleh Watt dan Zimmerman 

sebagaimana dikutip oleh Sugiri (1998:1-18): hipotesis bonus plan, debt to equity 

hypothesis, dan polythical cost hypothesis.  

 

2.4. Penghargaan Green Industry (Industri Hijau) 

Penghargaan Green Industry atau Industri Hijau merupakan penghargaan yang 

diberikan oleh Kementerian Perindustrian kepada perusahaan yang mengutamakan 

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian 

lingkungan. 

Program ini merupakan kegiatan tahunan Kementerian Peridustrian yang sudah 

dilaksanakan sejak tahun 2010. Tujuan dari penghargaan ini yaitu mendorong industri 

untuk menjalankan bisnisnya bukan hanya berorientasi pada laba tetapi juga harus 

memperhatikan kepeduliannya terhadap lingkungan agar terjaga untuk keberlanjutan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

2.5.Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

X1 

(Environmental Performance) 

X2 

(Short-term accrual sebagai proksi dari 

Earning Management) 

X3 

(Long-term accrual sebagai proksi dari 

Earning Management) 

Y 
(Environmental 

Disclosure) 
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2.6. Hipotesis penelitian 

Pada kajian teori yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang menyangkut hubungan 

kausal antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Disamping itu juga didasarkan 

atas diskripsi teoritik dan kerangka konseptual. Maka pada penelitian ini hipotesis kerja 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adanya pengaruh signifikan  environmental performance (X1),  short-term 

accruals sebagai proksi earning management (X2), long-term accruals sebagai 

proksi earning management (X3) secara simultan terhadap environmental 

disclosure (Y). 

2. Adanya pengaruh signifikan  environmental performance (X1),  short-term 

accruals sebagai proksi earning management (X2), long-term accruals sebagai 

proksi earning management (X3) secara parsial terhadap environmental 

disclosure (Y). 

METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang 

mendapatkan Penghargaan Industri Hijau Tahun 2016. Selanjutnya dari populasi 

penelitian dipilih beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Se-

bagai sampel penelitian dipilih dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan akan dianalisis hanya pada perusahaan yang sudah terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2012-2016. 

b. Perusahaan mengikuti program PROPER secara konsisten pada tahun 2012-2016. 

c. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut pada tahun 

2012-2016 

d. Perusahaan yang mengungkapkan corporate social responsibility dalam laporan ta-

hunan. 

Definisi Operasional Variabel adalah  sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen 

Environmental Performance diukur dengan melihat hasil PROPER pada situs 

kmlh.go.id. Ada lima peringkat warna pada PROPER. Masing-masing diberi skor ber-

dasarkan peringkat warna yang diperoleh oleh perusahaan (Novita, 2009). Skor pen-

gukuran kinerja lingkungan adalah sebagai berikut: Emas = 5, Hijau = 4, Biru = 3, 

Merah = 2 dan Hitam = 1 

a) Earning Management 

Manajemen laba dapat diukur melalui discretionary accruals (DA). Dalam 

menghitung DA menggunakan model Whelan dan McNamara (2004) yang 

merupakan pengembangan model lama, seperti model Jones (1991) dan Dechow 

(1994). Model lama yang digunakan dalam menghitung manajemen laba 

mengandung kelemahan yaitu terlalu short-term focus (Whelan dan McNamara 
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(2004) dalam Kusuma (2006)). Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu 

dilakukan pemisahan short-term dan long-term dan total discretionary accruals.  

STACCi,t = ΔARi,t + ΔINVi,t + ΔOCAi,t - ΔAPi,t - ΔTXPi,t - ΔOCLi,t  

ΔARi,t = Piutang dagang tahun t dikurangi piutang tahun t-1 perusahaan i  

ΔINVi,t = Persediaan tahun t dikurangi persediaan tahun t-1 perusahaan i  

ΔOCAi,t = Aset lancar lainnya tahun t dikurangi aset lancar lainnya tahun i  

ΔAPi,t = Hutang dagang tahun t dikurangi hutang usaha tahun t-1 perusahaan i  

ΔTXPi,t = Hutang pajak tahun t dikurangi hutang pajak tahun t-1 perusahaan i  

ΔOCLi,t = Hutang lancar lainnya tahun t dikurangi hutang lancar lainnya tahun t-1 

perusahaan i  

LTACCit = ΔPPEit + ΔINTit + ΔNCPit  

ΔPPEit = Aset tetap  

ΔINTit = Aset tetap tak berwujud  

ΔNCPit = Provisi tidak lancar  

b. Variabel Dependen  

Enviromental Disclosure 

Enviromental Disclosure dalam penelitian ini adalah proksi menggunakan ICSR 

berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI) yang diperoleh dari 

www.globalreporting.org. Indikator GRI yang digunakan termasuk: lingkungan (44 

item), ekonomi (9 item), hak asasi manusia (9 item), kemasyarakatan (8 item), 

produk (9 item). Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79. ICSR 

masing-masing perusahaan dihitung sebagai berikut :  

        
    

  
 

CSDIj = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan  

Sxij = 1 → jika item i diungkapkan; 0 →  jika item i tidak diungkapkan.  

nj = jumlah item untuk perusahaan j, nj = 79  

Dengan demikian, 0 < CSDIt 

Langkah yang dilakukan dalam analisis data akan dijelaskan di bawah  ini. 

1. Content Analysis 

Content analysis, bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengungkapan 

environmental discclosure perusahaan peraih penghargaan Industri Hijau (Green 

Industry) yang go publik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 78 item 

pengungkapan Environmental Disclosure menurut GRI.  

2. Statistik Deskriptif 

3. Uji Asumsi Klasik 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh Environmental 

Performance, Earning Management dan mekanisme Corporate Governance Terhadap 

Environmental Disclosure  adalah analisis regresi linear berganda.  
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Persamaan umum regresi linear berganda adalah: 

Y = a + b    + c    + d    +… + f    

Dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Koefisien a adalah kon-

stanta (intercept) yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y pa-

da koordinat kartesius. 

Setelah diketahui hasil analisis regresi linear berganda kemudian diukur nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Koefisien determinasi (R2) 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan vari-

asi variabel independen.  

PEMBAHASAN 

Berikut adalah hasil analisis statitistik deskriptif, sebelum melakukan analisis 

statistik deskriptif terlebih dahulu dilakukan penarikan sampel dan tabulasi data. 

Perusahaan yang termasuk dalam Green Industry menurut Kementerian Perindustrian 

sejumlah 64 perusahaan, yang kemudian dipilih beberapa perusahaan yang memenuhi 

kriteria pemilihan sampel. Sesuai kriteria sampel sebagai perusahaan yang sudah go 

publik dan mengikuti program PROPER selama masa penelitian, maka terpilihlah 7 

perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.  

Tabel 1 

Variabel Independen Kinerja Lingkungan 

KODE 

PERUSAHAAN 
NAMA PERUSAHAAN 2012 2013 2014 2015 2016 

SMCB Holcim Indonesia Tbk 4 4 3 4 3 

INTP Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 

5 5 4 4 4 

INRU Toba Pulp Lestari Tbk 4 4 3 3 3 

SMBR PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk 

3 3 3 3 3 

INKP Indah Kiat Pulp & Paper 

Tbk 

4 3 3 2 3 

FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 2 3 3 3 3 

TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk 3 3 2 3 3 

 Rata-rata 4 4 3 3 3 

 

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata kinerja lingkungan mengalami penurunan. Artinya 

penurunan kinerja lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya 

tingginya biaya pengelolaan lingkungan yang tidak sebanding dengan manfaat yang 

diterima perusahaan dari pengelolaan lingkungan, sehingga mempengaruhi tingkat 

pendapatan perusahaan. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, satu-satunya perusahaan 
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yang pernah memperoleh nilai tertinggi untuk kinerja lingkungan pada tahun 2012 dan 

2013 dengan predikat emas.  

Rata-rata tingkat earning management  mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015 

dimana earning management yang diproksikan dengan long-term accrual mengalami 

peningkatan. Artinya ketatnya pemerintah dalam pengaturan tata kelola perusahaan dan 

meningkatnya kesadaran perusahaan dalam membuat laporan yang bukan hanya bersifat 

mandatory namun juga yang bersifat sukarela, mampu menurunkan kemungkinan 

manajemen laba yang dapat dilakukan perusahaan.  

Tabel 2 

Variabel Dependen Environmental Disclosure 

KODE 

PERUSAHAAN 
NAMA PERUSAHAAN 2012 2013 2014 2015 2016 

SMCB Holcim Indonesia Tbk 57% 86% 82% 54% 36% 

INTP Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 91% 91% 52% 44% 13% 

INRU Toba Pulp Lestari Tbk 22% 26% 20% 16% 19% 

SMBR PT Semen Baturaja (Persero) 

Tbk 30% 22% 30% 30% 27% 

INKP Indah Kiat Pulp & Paper 

Tbk 82% 85% 84% 82% 71% 

FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 26% 30% 33% 35% 31% 

TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk 21% 19% 16% 22% 19% 

  Rata-rata 47% 51% 45% 41% 31% 

 

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata enviromental disclosure tertinggi dilakukan oleh 

perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2012 dan 2013 sebesar 91 

persen, namun mengalami kemerosotan di tahun-tahun berikutnya. Rata-rata 

enviromental disclosure perusahaan masih di bawah 50 persen. Artinya kesadaran 

perusahaan untuk mengkomunikasikan aktivitas CSR masih kurang dan cenderung 

mengalami kemrosotan dari tahun ke tahun. Perlu peningkatan kesadaran manajemen 

perusahaan untuk mengkomunikasikan aktivitas CSR, karena praktik pengungkapan 

lingkungan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Harapannya 

melalui praktik pengungkapan lingkungan mampu membentuk opini publik akan citra 

baik perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan penjualan produk.  

Dalam analisis regresi berganda, normalitas residual merupakan suatu hal yang 

penting. Pengujian normalitas residual dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov nilai probabilitas data 0,273 be-

rada di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi sudah memiliki nilai residual 

yang berdistribusi normal.  
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Multikolinearitas diuji menggunakan nilai Tolerance dan nilai VIF (Variance Infla-

tion Factor). Hasil pengujian model regresi menunjukkan tidak adanya gejala multiko-

linieritas dalam model regresi. Dari hasil diperoleh nilai DW = 0,607 yaitu berada 

diantara -2  DW  2, maka dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi pada 

model regresi. Hasil pengujian data menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedesitas, 

karena p_value (Sig) masing-masing indikator adalah sebesar 0,721; 0,468 dan 0,469 > 

alpha = 0,05.  

Besar hubungan antar variabel Enviromental Disclosure dengan enviromental 

performance, earning management melalui short term accrual dan earning managemen 

melalui long term accrual dapat dilihat dari nilai R. Nilai R sebesar 0,443 atau 44.3%. 

Nilai R square diperoleh sebesar 0,196. Hal ini berarti bahwa 19,6% variasi 

Enviromental Disclosure perusahaan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, 

sedangkan 80,4% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. 

Hasil perhitungan statistik uji F sebesar 2,521 dengan probabilitas 0.076. Karena 

probabilitas lebih besar dari 0,05 yang berarti secara bersamaan (simultan) seluruh vari-

abel independen enviromental performance, earning management melalui short term 

accrual dan earning managemen melalui long term accrual berpengaruh secara tidak 

signifikan terhadap variabel IC. Dengan demikian model regresi ini tidak bisa 

digunakan untuk menentukan tingkat enviromental disclosure pada perusahaan green 

industry yang go publik. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji model persamaan regresi secara 

individual terhadap masing-masing variabel independen. Persamaan regresi dapat di-

tulis sebagai berikut: 

CSRDI = 9,229 – 9,720 PROPER + 3,975E-006 STACC + 4,446E-006 LTACC 

Konstanta sebesar 9,229  menyatakan bahwa jika tidak ada enviromental performance, 

earning management melalui short term accrual dan earning managemen melalui long 

term accrual maka Enviromental Disclosure adalah 9,229. Pembahasan hasil pengujian 

signifikansi variabel independen secara individual sebagai berikut: 

1) Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel enviromental performance ter-

hadap Enviromental Disclosure menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,330 dan 

pengaruhnya tidak signifikan karena probabilitas signifikansinya sebesar 0,066 di 

atas 0,05. Variabel enviromental performance memiliki koefisien dengan tanda 

positif, artinya koefisien regresi sebesar 9,720 menyatakan bahwa setiap penamba-

han satu satuan enviromental performance akan menambah tingkat pengungkapan 

lingkungan (enviromental disclosure) pada perusahaan green industry sebesar 

9,720 dan sebaliknya. Dengan demikian Hipotesis 2 ditolak. 

2) Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel earning management melalui short 

term accrual terhadap Enviromental Disclosure menunjukkan nilai t hitung sebesar 

0,159 dan pengaruhnya tidak signifikan karena probabilitas signifikansinya sebesar 

0,395 jauh di atas 0,05. Variabel ukuran perusahaan memiliki koefisien dengan 
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tanda positif, artinya koefisien regresi sebesar 3,975E-006 menyatakan bahwa se-

tiap penambahan satu satuan earning management melalui short term accrual akan 

meningkatkan tingkat pengungkapan pengungkapan lingkungan (enviromental 

disclosure) sebesar 2,693E-016 dan sebaliknya. Dengan demikian Hipotesis 3 di-

tolak. 

3) Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel earning managemen melalui long 

term accrual terhadap Enviromental Disclosure menunjukkan nilai t hitung sebesar 

0,198 dan pengaruhnya tidak signifikan karena probabilitas signifikansinya sebesar 

0,281 jauh di atas 0,05. Variabel earning managemen melalui long term accrual 

memiliki koefisien dengan tanda positif, artinya koefisien regresi sebesar 4,446E-

006 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan earning managemen 

melalui long term accrual akan meningkatkan tingkat Enviromental Disclosure 

sebesar 4,446E-006 dan sebaliknya. Dengan demikian Hipotesis 4 ditolak. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada varibel independen 

yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Artinya baik enviromental 

performance maupun earning management baik melalui short term accrual dan long 

term accrual belum mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan atau 

enviromental disclosure. Hal ini juga terlihat dari hasil statistik deskriptif yang 

menunjukkan rata-rata enviromental disclosure perusahaan masih di bawah 50%. 

Tingginya biaya pengungkapan dimungkinkan masih belum sebanding dengan manfaat 

yang diharapkan perusahaan, sehingga kesadaran atau motivasi manajemen untuk 

melakukan pengungkapan lingkungan menjadi kurang.  

Penilaian PROPER tinggi juga belum sepenuhnya merangsang perusahaan untuk 

memaksimalkan pengungkapan lingkungan (enviromental disclosure). Misalkan pada 

perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa yang pernah mendapatkan predikat emas di 

tahun 2012 dan 2013, justru mengalami kemrosotan dalam pengungkapan lingkungan di 

tahun-tahun berikutnya. Mrosotnya pengungkapan lingkungan tidak terlalu 

mempengaruhi tingkat kinerja lingkungan. Hal ini dapat tercermin dari nilai PROPER 

perusahaan yang turun tidak terlalu drastis dibanding turunnya tingkat pengungkapan 

lingkungan yaitu pada peringkat biru. Tidak semua perusahaan yang bersedia 

melakukan pengungkapan lingkungan, juga menjadi pertimbangan perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan lingkungan. Hal ini dikarenakan pengungkapan yang 

maksimal atau berlebih justru dimungkinkan menambah biaya bagi perusahaan, yaitu 

biaya dari segi keuangan maupun dari segi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan pesaing.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada varibel independen 

yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ada pertimbangan lain oleh 

perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan. Misalkan, biaya menjadi 
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alasan perusahaan untuk enggan melakukan pengungkapan lingkungan. Kerugian dari 

dimanfaatkannya informasi yang terlalu berlebih oleh perusahaan pesaing juga menjadi 

alasan perusahaan untuk tidak maksimal dalam melakukan pengungkapan lingkungan 

(enviromental disclosure). 
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