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Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan, Kompensasi dan Motivasi 
Kerja, terhadap Kinerja Pegawai di Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Probolinggo

(The Impact of Organizational Culture, Training, Compensation and Working 
Motivation Toward Performance Employees of Industry and Trading Department 
in Probolinggo Regency)

Musriha
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ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji dampak budaya organisasi, pelatihan, kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan Perindustrian dan Departemen Perdagangan di Kabupaten Probolinggo. Dalam kondisi lingkungan yang cepat berubah 
terutama di bidang teknologi, organisasi harus memperhatikan sumber daya manusia karena hal tersebut berpengaruh terhadap 
perkembangan dan keberadaan organisasi, terutama dalam peningkatan kualitas SDM. Dalam menghadapi persaingan yang sangat 
ketat, jika organisasi tidak memperhatikan pengupahan dan pelatihan karyawan, maka organisasi akan mengalami kesulitan dalam 
menghadapi kemungkinan yang akan terjadi, sehingga kelangsungan hidup organisasi akan terganggu baik ke dalam maupun keluar. 
Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia perlu kesadaran dari pemimpin untuk memberi perhatian yang 
lebih baik pada sumber daya manusia untuk mendapatkan kesuksesan dalam jangka panjang. Dalam upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia dapat melalui program pelatihan dan keterampilan, baik secara fisik, spiritual maupun moral serta pemberian 
motivasi, pengupahan. Metode: Penelitian ini dilakukan pada karyawan Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten 
Probolinggo, karena karyawan pada organisasi tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan posisinya. Teknik analisis pengujian 
hipotesis adalah menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil: Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa dari tiga (3) 
hipotesis yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa tiga (3) hipotesis tersebut semua ber pengaruh signifikan baik secara parsial 
maupun simultan.

Kata kunci: budaya organisasi, pelatihan, kompensasi, kinerja motivasi

ABSTRACT

Background: This research examines the impact of organizational culture, training, compensation and working motivation toward 
performance employees of Industry and Trading Department in Probolinggo Regency. For organization in environment condition which 
is in fast changing mainly in technology so it must pay attention to human resource because it is influence to the development and the 
existence of the organization, mainly in increasing the quality it more difficult in tigher competition, if it doesn’t, pay attention to the 
training staff, it doesn’t pay attention to the training staff, it will be more difficult in facing the possibility to the new case in front of us, 
such as the continence life of organization which shows the organization more transparant whether in or out of it. To overcome the low 
quality of human resource problem so there will need consciousness from the leaders to give more attention to human resource role 
to get succeed in long term. Through training program in effort to increase human resource quality can be achieved. In the training 
character building shall give pay attention also in physical, spiritual, moral and skills as well. For senior employee or those to prepare 
in facing demand whether today of in the future time which is more difficult and uncertainty. Methods: This research conducted on 
employees of Industry and Trading Department in Probolinggo Regency, as they have the potentiality to step up to the highest position. 
Analysis technique of this hypothesis testing is Structural Equation Modeling (SEM). Results: Empirical research findings indicates 
that from three (3) proposed hypothesis, it is evidently that three (3) of them are significantly affected. 

Key words: organizational culture, training, compensation, motivation performance 

LATAR BELAKANG 
Setiap organisasi apa pun bentuknya akan selalu 

berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan 
organisasi itu dengan seefisien mungkin. Efisien dan 

efektif suatu organisasi sangat bergantung pada baik 
buruknya pengelolaan anggota organisasi itu sendiri. Untuk 
mewujudkan keberhasilan lembaga-lembaga itu maka para 
pegawai perlu menerima budaya organisasi yang ditetapkan 
oleh lembaga tersebut. 
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Budaya organisasi dalam hal ini merupakan peraturan-
peraturan dan norma-norma yang diberlakukan di 
departemen Perindustrian dan Perdagangan bagi semua 
karyawannya. Budaya organisasi sudah ada dan menjadi 
pedoman kerja, sehingga setiap karyawan diharuskan untuk 
menyesuaikan diri dengan budaya tersebut. Organisasi 
selalu mendorong/memotivasi karyawan dalam hal 
berinisiatif, toleransi, kejelasan tujuan, integrasi, dukungan 
manajemen, pengawasan, status, kompensasi, konflik dan 
aktivitas komunikasi bagi seluruh karyawan. Pemberlakuan 
budaya pada organisasi diharuskan setiap karyawan untuk 
menyetujui dan menaati secara utuh, berarti budaya yang 
diberlakukan merupakan budaya yang kuat. Tunggal (2001, 
27–28) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat 
akan mampu memotivasi dan mengarahkan perilaku kerja 
karyawan untuk pencapaian tujuan organisasi dan individu. 
Dengan berbeda-bedanya suku bangsa, agama serta budaya 
setempat, dapatkah para karyawan bisa menerima budaya 
organisasi yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.

Dalam rangka mencapai keberhasilan lembaga-lembaga 
tersebut, para pegawai perlu diberi pelatihan yang kontinu 
sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. 
Bagi organisasi yang dalam menerima pegawai menekankan 
pada mereka yang sudah berpengalaman tentu pelatihan 
yang diberikan jauh lebih sedikit, daripada organisasi 
yang menerima pegawai yang belum berpengalaman, 
tentu ini akan memberikan pelatihan lebih banyak lagi. 
Guna meningkatkan kinerja pegawai tersebut, dan 
apabila pelatihan yang dilaksanakan kurang mendapatkan 
perhatian dari pihak pimpinan maka kinerja pegawai akan 
mengalami penurunan, sehingga tujuan yang diharapkan 
akan tercapai. 

Memasuki dunia kerja yang bebas di tahun 2020 ini 
diharapkan tenaga kerja di Indonesia telah membekali 
dirinya dengan keterampilan yang memadai, jika tidak ingin 
ditinggalkan oleh tenaga kerja asing, sebagai pesaing yang 
secara bebas akan masuk ke Indonesia. Salah satu faktor 
yang turut menunjang agar organisasi tetap mampu bersaing 
adalah dengan memperhatikan masalah sumber daya 
manusia karena sudah merupakan tanggung jawab pokok 
yang mengelola organisasi tersebut, hal ini berhubungan 
dengan peranan yang sangat penting dalam operasional 
organisasi. Karena semakin pesatnya perkembangan di 
bidang teknologi, menuntut peningkatan kemampuan dan 
keterampilan sumber daya manusia. 

Bagi organisasi dengan kondisi lingkungan yang berubah 
dengan cepat terutama di bidang teknologi, maka mau tidak 
mau harus memperhatikan sumber daya manusia sebagai aset 
penting berpengaruh bagi perkembangan dan keberadaan 
organisasi tersebut, terutama dalam meningkatkan 
kualitasnya semakin bertambah sulit memasuki persaingan 
yang semakin ketat, bila tidak memperhatikan masalah 
pelatihan para pegawai, bahkan semakin sulit menghadapi 
kemungkinan masalah baru yang siap menghadang, seperti 

kelangsungan hidup organisasi yang semakin transparan 
baik dari luar maupun dari dalam. 

Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas sumber 
daya manusia, maka secara khusus perlu kesadaran 
para pemimpin untuk memberikan perhatian terhadap 
peranan sumber daya manusia guna mencapai kesuksesan 
dalam jangka panjang. Melalui program pelatihan usaha 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai. 
Dan di dalam pelatihan perlu diperhatikan juga pembinaan 
fisik, rohani dan budi pekerti serta intelektual dan 
keterampilan. Bagi para pegawai yang senior atau yang telah 
bekerja beberapa waktu melalui pelatihan diharapkan tetap 
siap dalam menghadapi tuntutan baik untuk masa sekarang 
ataupun di masa mendatang yang tentu lebih sulit dan penuh 
ketidakpastian. Selain itu juga dapat digunakan sebagai 
bekal menghadapi mutasi, rotasi, atau kenaikan jabatan di 
mana situasi dan kondisinya tidak akan sama. Sedangkan 
bagi para tenaga kerja yang baru dapat digunakan sebagai 
sarana untuk membantu mengenal medan dan menguasai 
peralatan seiring dengan perkembangan teknologi baru agar 
terhindar dari keterbelakangan. 

Pada dasarnya pelatihan merupakan suatu proses yang 
berkelanjutan dan bukan proses sesaat saja. Munculnya 
kondisi-kondisi baru seperti perubahan-perubahan sikap, 
tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan pegawai. 
Hal ini akan mendorong pimpinan organisasi untuk 
terus memperhatikan dan menyusun program-program 
pelatihan secara kontinu. Kompensasi dikatakan penting 
bagi para pegawai karena besarnya kompensasi-kompensasi 
merupakan cerminan atau ukuran nilai terhadap kerja 
mereka. Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat 
mempengaruhi motivasi kerja, prestasi kerja, dan kepuasan 
kerja pegawai. Apabila kompensasi diberikan secara tepat, 
maka para pegawai akan memperoleh kepuasan kerja 
dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi 
kompensasi yang diberikan tidak atau kurang memadai, 
maka prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan 
mungkin akan menurun. Kebutuhan manusia harus 
dapat dipenuhi oleh organisasi bila organisasi tersebut 
ingin berhasil dalam mewujudkan tujuan organisasinya 
maupun tujuan programnya. Kenyataan menunjukkan 
bahwa bilamana seorang sedang mengalami motivasi 
atau dorongan maka orang tersebut berarti sedang dalam 
a stage of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bilamana apa 
yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh dan berada di 
tangannya serta mendapatkan kepuasan dari padanya, ia 
sudah berada dalam a stage of equilibrium ini merupakan 
konsep sintalitas dari Cattel (Buchari, 1989). 

Namun tidak mungkin seseorang senantiasa akan selalu 
berhasil menemukan keadaan puas paripurna terhadap segala 
sesuatu yang diinginkannya pada waktu tertentu, sehingga 
keadaan seimbang itu diperolehnya untuk sementara. Pada 
saat tujuan yang dikejarnya dapat diraih, maka akan terjadi 
penurunan tingkat perjuangannya di tingkat yang memberi 
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kepuasan, sehingga pada saat yang demikian itu pula daya 
juangnya akan beralih ke arah pencapaian tujuan-tujuan 
yang lain untuk mencapai kepuasan lainnya. 

Maksud pemuasan tersebut ini bukanlah ditentukan 
pada suatu tingkat kepuasan yang maksimal sebab kalau 
ingin dicapai adalah tingkat kepuasan demikian, maka 
orangnya akan menghadapi tingkat ketenangan jiwa yang 
tinggi. Keadaan seperti itu malah akan menghalangi bagi 
tercapainya apa yang menjadi harapan anggota organisasi 
maupun tercapainya tujuan organisasi. Bahkan justru dapat 
menyebabkan terjadinya kekecewaan dan pertentangan 
batik karena terlalu tinggi dalam menetapkan harapan, oleh 
karena itu lebih baik bilamana penekanan diarahkan kepada 
pencapaian tingkat kepuasan yang optimal saja. Dengan 
menggantungkan harapan yang bersahaja itu tidak akan 
sampai terjadi tindakan yang menunjukkan kekecewaan dan 
pertentangan batin di kalangan yang sedang mendapatkan 
perlakuan dorongan. 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
mengadakan penelitian dengan Judul Pengaruh Budaya 
Organisasi, Pelatihan, Kompensasi dan Motivasi kerja, 
terhadap Kinerja Pegawai di Departemen Perindustrian dan 
perdagangan Kabupaten Probolinggo. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Budaya Organisasi
a. Menurut Drucker dalam Tika (2006:4), budaya 

organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah 
eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan 
secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian 
mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara 
yang tepat untuk memahami dan memikirkan terhadap 
masalah-masalah terkait;

b. Menurut Robbins dalam Tika (2006:6), budaya 
organisasi adalah sekumpulan sistem nilai yang diakui 
dan dibuat oleh semua anggotanya yang membedakan 
perusahaan yang satu dengan yang lainnya;

c. Schein dalam Luthans (1995:110), menyatakan bahwa 
budaya organisasi sebagai:

“A pattern of shared basic assumptions –invented, 
discovered, or developed by a given group as it learns to 
cope with learned as it its problem of external adaptation 
and internal integration–, that has worked well enough to be 
considered and, therefore, to be taught to new members as 
the correct way valuable perceive, think and feel in relation 
to those problems.” 

Beberapa pengertian budaya organisasi tersebut 
terkandung unsur-unsur dalam budaya organisasi, yaitu: 
asumsi dasar, keyakinan yang dianut, pemimpin, pedoman 
mengatasi masalah, berbagi nilai (sharing of value), 
pewarisan (learning process), dan penyesuaian/adaptasi 
(Tika, 2006:5).

Karakteristik Budaya Organisasi 
Schein dalam Luthans (1995: 110–111) memberikan 

beberapa karakteristik yang terdapat dalam budaya 
organisasi: Observed behavioral regularities, Norms, 
Dominant values, Philosophy, Rules, Organizational 
Climate. 

Pengaruh Budaya Organisasi yang Kuat dan Budaya 
Organisasi yang Lemah

 Budaya organisasi yang berlaku di dalam organisasi 
tersebut, tidak semuanya membawa pengaruh yang sesuai 
bagi para anggota organisasi. Suatu budaya organisasi yang 
kuat akan memberikan pengaruh yang positif bagi para 
karyawan dan organisasi, hal ini terlihat pada para anggota 
organisasi yang memegang komitmen yang kuat pada nilai-
nilai yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Robbins 
(1996:483–485) menyatakan bahwa makin banyak anggota 
organisasi yang menerima nilai-nilai inti, menyetujui 
jajaran tingkat kepentingannya dan merasa sangat terikat 
kepadanya, maka makin kuat budaya tersebut. Artinya, 
semakin banyak jumlah anggota yang menerima nilai-nilai 
utama organisasi tersebut dan semakin besar rasa karyawan 
yang ditetapkan keterlibatan dengan nilai-nilai tersebut, 
maka akan semakin kuat pula budaya organisasi tersebut. 

Pengertian Pelatihan 
Pengembangan suatu sistem pendidikan dan pelatihan 

atau disebut dengan diklat terpadu dalam kaitannya dengan 
upaya pengembangan sumber daya manusia umumnya 
dan pembangunan ketenagakerjaan khususnya memang 
merupakan keharusan dan kebutuhan yang semakin penting 
dewasa ini, lebih-lebih bagi seorang Pegawai Negeri Sipil 
yang selalu dituntut untuk memenuhi tuntutan masyarakat. 
Bagi Pegawai Negeri Sipil pelatihan memang suatu 
kebutuhan karena untuk meningkatkan kompetensinya 
(pengetahuan, keterampilan dan sikap) adalah melalui jalur 
pelatihan yang paling tepat. 

Menurut pendapat Martoyo, (1998) Training (pelatihan) 
adalah dimaksud untuk memperbaiki penguasaan berbagai 
keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu dalam 
waktu relatif singkat. Umumnya suatu pelatihan berupaya 
untuk menciptakan para karyawan untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan yang pada sat itu dihadapi. 

Menurut Ranupandojo & Husnan (1994) “Training 
(pelatihan) adalah Suatu kegiatan untuk memperbaiki kerja 
seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi”, 

Menurut Notoatmojo (1994) Training (pelatihan) adalah 
suatu pelatihan yang ditujukan untuk pegawai atau karyawan 
dalam hubungannya dengan peningkatan kemampuan 
pekerjaan ( job) pegawai saat ini. Pelatihan yang diberikan 
dengan jangka panjang dan teratur sangat bermanfaat 
dan membantu sekali bagi pegawai untuk memperoleh 
pengetahuan dan keterampilan baru untuk tugas pekerjaan 
yang akan datang, serta dapat meningkatkan produktivitas 
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kerja, penerimaan upah dan selanjutnya bisa memperbaiki 
karier. Untuk itu pelatihan yang menggunakan waktu 
jangka panjang memang sangat dibutuhkan bagi pegawai 
guna membantu dan meringankan pekerjaannya seperti 
yang dikatakan oleh Marko Jv Leewen (2002) menyatakan 
dukungannya bahwa human capital bagi sumber daya 
manusia dapat memberikan kesan bahwa melalui pendidikan 
dan pelatihan merupakan investasi jangka panjang dari 
arus waktu, uang dan upah untuk di masa mendatang bagi 
seseorang pegawai apabila setelah mengikuti pendidikan dan 
pelatihan. Meskipun pelatihan itu memerlukan biaya besar 
tetapi pengeluaran pelatihan tersebut akan dapat diambil 
kembali dengan berupa haji, kesejahteraan, fasilitas atau 
karier yang diterima setelah mengikuti pelatihan. 

Pengertian Kompensasi 
Dalam suatu organisasi kompensasi merupakan masalah 

yang sangat kompleks, namun penting bagi karyawan 
maupun organisasi. Untuk itu, pemberian kompensasi kepada 
pegawai harus mempunyai dasar yang rasional dengan tidak 
mengabaikan unsure emosional dan perikemanusiaan. 

Menurut Bridge (dalam Klaas, 2002) secara tradisional 
pekerjaan adalah titik pijak bagi pendesainan dan 
pengimplementasian system kompensasi. Karyawan 
diberikan serangkaian tugas yang jelas di mana mereka 
kemudian akan menjelaskannya dalam waktu tertentu. Di 
bawah kondisi ini, langkah pertama dalam mengalokasikan 
penggajian adalah untuk menentukan nilai tiap posisi dalam 
organisasi. Apakah nilai ditentukan oleh pengukuran ekuitas 
internal atau melalui harga pasar, hasil akhir adalah sama. 
Menurut Lawler dalam Klass 2002) berdasarkan pada tugas 
yang diberikan, setiap individu ditempatkan ke dalam 
peringkat penggajian dan penggajiannya ditentukan oleh 
range salary dalam peringkatnya. 

Banyak literatur yang menjelaskan tentang pengertian 
kompensasi. Milkovich dan Newman’s (dalam Werner dan 
Ward, 2004) mengungkapkan bahwa compensation as all 
forms of financial returns and tangible service and benefits 
employees receive as part of an employment relationship. 
Definisi menjelaskan bahwa kompensasi merupakan semua 
bentuk kembalian financial, pelayanan dan keuntungan 
yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan 
kepegawaian. 

Menurut Handoko (2000), kompensasi adalah segala 
sesuatu yang telah diterima para karyawan sebagai balas jasa 
untuk kerja mereka. Selain itu, kompensasi juga merupakan 
semua bentuk kembalian finansial, jasa-jasa berwujud, dan 
tunjangan-tunjangan yang diperoleh para karyawan sebagai 
bagian dari sebuah hubungan kepegawaian (Simamora, 
1995). Kompensasi karyawan pada umumnya dirancang 
untuk melakukan tiga hal, yakni: untuk menarik karyawan 
yang cakap ke dalam organisasi, memotivasi mereka untuk 
mencapai prestasi yang unggul, dan untuk menciptakan 
masa dinas yang panjang. 

Terkait dengan itu, maka Tulus (1995) mendefinisikan 
kompensasi sebagai pemberian penghargaan langsung 
maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial, 
yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan 
mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Sementara 
itu, menurut Martoyo (1992), kompensasi merupakan 
pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers 
baik langsung berupa uang ( financial) maupun yang 
tidak langsung dan non-finansial ke dalam konsep balas 
jasa (remuneration) secara keseluruhan. Pada balas jasa 
perusahaan-perusahaan modern dewasa ini memasukkan 
persentase yang cukup besar untuk pemberian tunjangan 
kepada para karyawan ( fringe benefit). Penghargaan tidak 
langsung, dan pelayanan semi finansial lainnya (tulus, 
1995). 

Pengertian Motivasi 
Konsep lain yang bertalian dengan motivasi adalah 

konsep yang bisa disebut dengan istilah needs atau 
kebutuhan dan istilah incentive atau perangsang. Ada dua 
macam keadaan motivasi itu, yang pertama dinamakan 
situasi motivasi yang subjektif dan situasi objektif. Motivasi 
yang subyektif merupakan keadaan yang terdapat dalam 
diri seseorang yang disebut needs atau kebutuhan drive atau 
dorongan atau desire atau keinginan. Sedangkan motivasi 
obyektif adalah keadaan yang berada di luar diri seseorang 
yang biasa disebut dengan istilah incentive atau rangsangan 
goal atau sasaran/tujuan. Goal atau tujuan diartikan lebih 
luas daripada, incentive, hal ini disebabkan tujuan dapat 
mencakup kedua konsep kebutuhan dan rangsangan. 
Kebutuhan mempunyai sifat internal sedangkan insentif 
merupakan bagian eksternal suatu tujuan antara bagi orang 
tersebut. Kebutuhan merupakan segi potensial dari tujuan 
sedangkan rangsangan merupakan segi aktual dari tujuan 
tersebut. 

Dorongan dan tujuan itu merupakan hubungan yang 
sangat erat. Manusia senantiasa berusaha mempertahankan 
adanya keseimbangan dan keserasian di antara kedua 
kekuatan yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya. 
Terjadinya ketidakseimbangan di antara kedua di antara 
kedua unsur motivasi ini dapat mengakibatkan terjadinya 
kekecewaan dan gangguan dalam kegiatan manusia. Suatu 
organisasi yang senantiasa berusaha melenyapkan atau 
paling tidak mengurangi adanya perasaan-perasaan kecewa 
dan putus asa para anggotanya. Karena itu setiap organisasi 
perlu merencanakan serta mengadakan ketentuan-ketentuan 
dan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan anggotanya. Pemenuhan kebutuhan di samping 
sebagai upaya untuk melenyapkan atau mengurangi perasaan 
putus asa sekaligus sebagai upaya meningkatkan motivasi 
kerja. Campbell (1999:87) mengatakan bahwa motivasi 
berhubungan dengan:
1. Arah perilaku 
2. Kekuatan respons (yakni usaha) setelah karyawan 

memilih, mengikuti tindakan tertentu.
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3. Ketahanan perilaku atau berapa lama orang itu terus- 
menerus berperilaku menurut cara tertentu.

Werther and Davis (1996:399) mengatakan: “Motivation 
is a person’s drive to take an action because that person 
wants to do so. If people are pushed, they are merely 
reacting to pressure. They are motivated, they make the 
positive choice to do something because they see this act as 
meaningfull to them. Their actions, for example, may satisfy 
some of their needs.“

Kerangka konseptual Penelitian
Gambar berikut ini akan disajikan kerangka konseptual 

penelitian.

Motivasi (X4)

    Kompensasi (X3)

Pelatihan (X2)

 Kinerja (Y)  

Budaya Organisasi (X1)

Gambar 1. Kerangka konseptual

Hipotesis Penelitian 
H1 = Bahwa variabel budaya organisasi, pelatihan, 

kompensasi dan motivasi kerja secara simultan 
dan signifikan mempunyai pengaruh terhadap 
kinerja pegawai di Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Probolinggo. 

H2 = Bahwa variabel budaya organisasi, pelatihan, 
kompensasi dan motivasi kerja, secara parsial 
dan signifikasi mempunyai pengaruh terhadap 
kinerja pegawai di Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Probolinggo. 

H3 = Bahwa variabel kompensasi mempunyai pengaruh 
dominan terhadap kinerja pegawai di Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Probolinggo. 

METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan anggota 
subyek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai di Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo. 
Dalam sebuah penelitian yang jumlah populasinya terlalu 
banyak atau besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 
semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 
waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Oleh karena berbagai 
keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka sampel yang 
akan diambil dalam jumlah tertentu. 

Dalam penentuan jumlah sampel sebenarnya tidak 
ada aturan yang tegas berapa jumlah sampel yang harus 
diambil dari populasi yang tersedia. Tidak ada batasan 
yang pasti yang dimaksud dengan sampel yang besar atau 
kecil. Mutu suatu penelitian tidak semata-mata ditentukan 
oleh kokohnya dasar-dasar teori, rancangan penelitian, 
serta mutu pelaksanaan dan pengolahannya (Soeratno dan 
Arsyad, 1999:14).

Karena yang diteliti adalah sebagian dari populasi maka 
cara pengambilan data menggunakan teknik sampling yang 
merupakan wakil dari yang akan diteliti, hal ini dilakukan 
karena akan menggeneralisasikan hasil dari penelitian 
(Arikunto, 1998:42). 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling yaitu penelitian hanya ditujukan kepada konsumen 
yang berbelanja di supermarket. Purposive sampling adalah 
teknik-teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dari 
si peneliti (Sugiono, 1999:51). 

Sampel yang purposive adalah sampel yang dipilih 
dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan 
penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel terdapat 
wakil-wakil segala lapisan populasi yang sesuai dengan 
tujuan penelitian. Sampel yang dipilih adalah individu yang 
menurut pertimbangan peneliti dapat mendukung penelitian 
(Soeratno dan Arsyad, 1999:38). 

Dalam penyebaran angket, peneliti menggunakan teknik 
sampel acak (random sample) maksudnya yaitu setiap 
anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama 
untuk dimasukkan sebagai sampel. 

Definisi Operasional Variabel 
a) Kinerja sebagai variabel terikat (Y) tindakan-tindakan 

atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh 
seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat 
diukur.

b) Budaya organisasi sebagai variabel bebas (X  1) adalah 
sekumpulan sistem nilai yang diakui dan dibuat oleh 
semua anggotanya yang membedakan perusahaan yang 
satu dengan yang lainnya.

c) Pelatihan sebagai variabel bebas (X  2) adalah suatu 
kegiatan untuk memperbaiki kerja seseorang dalam 
kaitannya dengan aktivitas ekonomi. 

d) Kompensasi sebagai variabel bebas (X 3) adalah segala 
sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa 
untuk kerja mereka. 

e) Motivasi sebagai variabel bebas (X 4) adalah penilaian 
karyawan/pegawai terhadap pemenuhan kebutuhan 
fisiologis, kebutuhan keselamatan kerja, kebutuhan 
sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi 
diri. 
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Analisis Data 
Agar data yang dihimpun atau dikumpulkan tersebut 

dapat berguna maka teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linear berganda. Untuk menjamin ketelitian 
dan keakuratan hasil perhitungan analisis regresi, maka 
digunakan alat bantu program SPSS 20. Adapun persamaan 
regresi linear berganda adalah sebagai berikut. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 (Dajan, 1990:325)

Keterangan: 
Y = Kinerja pegawai 
A = Konstanta 
b1,2.3,4 = Koefisien regresi
X 1 = Budaya Organisasi
X 2 = Pelatihan 
X 3 = Kompensasi 
X4 = Motivasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Hipotesis Pertama 

Budaya Organisasi (X  1), Pelatihan (X  2), Kompensasi 
(X 3), dan Motivasi (X4) mempunyai pengaruh serempak 
terhadap Kinerja (Y) yang ditunjukkan dengan koefisien 
determinasi (R Squared) sebesar 0.912 atau 91,2% yang hal 
ini berarti kontribusi Budaya Organisasi (X  1), Pelatihan (X2), 
Kompensasi (X3), dan Motivasi (X4) terhadap kinerja (Y) 
adalah sebesar 91,2% dan sisanya 8,8% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian 
ini. 

 Berdasarkan hasil perhitungan SPSS disajikan model 
summary pada Tabel 1.

Apabila variabel tak terkontrol diperhitungkan dalam 
penelitian ini maka pengaruhnya ditunjukkan dengan 
Adjusted R Squared sebesar 0,903 atau sebesar 90,3%. 
Keeratan hubungan antara Budaya Organisasi (X  1), Pelatihan 
(X2), Kompensasi (X3) dan Motivasi (X4) terhadap Kinerja 
(Y) ditunjukkan dengan Multipel R sebesar 0,955 atau 
sebesar 95,5% yang berarti keeratan hubungannya sangat 
kuat karena mendekati satu. 

Uji Hipotesis Kedua 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS disajikan hasil 

analisis regresi pada Tabel 2 berikut. 
 Tabel 2 dapat dibuat persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut.
 
Y = 0,349 + 0,283 X1+ 0,391 X2 + 0,554 X3 + 0.209 X 4

 Konstanta (a) sebesar 0.349 menunjukkan bahwa setiap 
Budaya Organisasi (X  1), Pelatihan (X  2), Kompensasi (X 3), 
dan Motivasi (X4) ditiadakan atau sama dengan nol maka 
kinerja sebesar 0.349.
a. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja
 Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Kinerja, hal ini dapat diketahui dan nilai 
probabilitas variabel tersebut yakni sebesar 0,001 atau 
di bawah 0,05. Koefisien regresi X1 sebesar 0,283 adalah 
bahwa setiap kenaikan budaya organisasi (X1) sebesar 
1 satuan maka akan diikuti dengan kenaikan Kinerja 
sebesar 0,283 

b. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja
 Pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja, hal ini dapat diketahui dan nilai probabilitas 
variabel tersebut yakni sebesar 0,000 atau di bawah 
0,05. Koefisien regresi X2 sebesar 0,391 adalah bahwa 

Tabel 1. Model Summary 

Model R R Square
Change Statistics Durbin-W

atsonAdjusted 
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F. Change Df1 df2 Sig. F Change

1 .955a .912 .913 .1492 .912 103.187 3 30 .000 1.983

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Pelatihan, Motivasi 
b. Dependent Variabel: Kinerja 

Tabel 2. Hasil analisis regresi 

Coefficients 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig.  Correlations 

B Std. Error Beta Zero order Partial Part 
1. (Constant) .349 .216 1.156 .250
 Budaya org
 Pelatihan 

.283

.391
.095
.110

.178

.207
1.257
3.446

.001

.000
.723
.822

.129

.332
.059
.152

 Kompensasi .554 .055 .649 6.700 .000 .885 .564 .295
 Motivasi .209 .097 .112 1.165 .001 .711 .118 .051
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setiap kenaikan Pelatihan (X2) sebesar 1 satuan maka 
akan diikuti dengan kenaikan Kinerja sebesar 0,391 

c. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja
 Kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja, hal ini dapat diketahui dari nilai probabiltias 
variabel, tersebut yakni sebesar 0,000 atau di bawah 
0,05. Koefisien regresi X3 sebesar 0,554 adalah bahwa 
setiap kenaikan Kompensasi (X3) sebesar 1 satuan maka 
akan diikuti dengan kenaikan Kinerja sebesar 0,554.

d. Pengaruh motivasi terhadap kinerja 
 Motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja, hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas 
variabel tersebut yakni sebesar 0.001 atau dibawah 0.05. 
Koefisien regresi X4 sebesar 0,209 adalah bahwa setiap 
kenaikan Motivasi (X 4) sebesar 1 satuan maka akan 
diikuti dengan kenaikan Kinerja sebesar 0.209. 

3. Uji Hipotesis Ketiga (Uji pengaruh dominan)
 Variabel Kompensasi mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja pegawai hal ini dapat dilihat dari 
koefisien betanya sebesar 0.554 lebih besar dari variabel 
yang lain. Dengan demikian variabel Kompensasi 
mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 
diterima kebenarannya. 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil hipotesis pertama dapat diketahui 

bahwa hipotesis yang diajukan yaitu Budaya Organisasi 
(X  1), Pelatihan (X2), Kompensasi (X 3) dan Motivasi (X4) 
secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Kinerja diterima kebenarannya hal ini dibuktikan dengan 
uji signifikasi atau Uji F pengaruh serempak variabel bebas 
terhadap variabel terikatnya adalah signifikan karena nilai 
P Sig sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. 

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dapat diketahui 
bahwa hipotesis yang diajukan yaitu Budaya Organisasi 
(X  1), Pelatihan (X2), Kompensasi (X 3), dan Motivasi (X4) 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
karena memiliki nilai P Sig di bawah 0.05, Berdasarkan 
uji hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa hipotesis 
yang ketiga yang diajukan yaitu Kompensasi mempunyai 
pengaruh yang dominan terhadap kinerja pegawai dapat 
diterima kebenarannya karena pengaruhnya lebih besar bila 
dibandingkan dengan pengaruh variabel yang lain yaitu 
sebesar 0.554. 

SARAN 
Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa Budaya 

Organisasi (X  1), Pelatihan (X2), Kompensasi (X3) dan 
Motivasi (X4) secara serempak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap Kinerja maka dapat dijadikan dasar 
bagi pimpinan untuk mengambil keputusan di masa yang 
akan datang. 

Budaya Organisasi (X  1), Pelatihan (X 2), Kompensasi 
(X 3) dan Motivasi (X4) secara parsial mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap Kinerja maka pimpinan merasa perlu 
untuk memperhatikan variabel diatas mengingat variabel 
tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. 

Kompensasi (X  3) adalah variabel yang berpengaruh 
dominan terhadap kinerja pegawai, hendaknya pimpinan 
mempertahankan variabel tersebut sehingga kinerja akan 
lebih meningkat. 
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Keterkaitan Kinerja Sosial Perusahaan dengan Kinerja Keuangan 
Perusahaan 

(The Relationship of Corporate Social Performance with Financial Performance 
of Companies)

Vivi Ariyani 
Universitas Katolik Widya Mandala
Madiun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang keterkaitan kinerja sosial perusahaan dengan 
kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 
49 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi dengan bantuan program SPSS. Untuk menguji hipotesis 
digunakan empat model persamaan. Hasil temuan memperlihatkan bahwa kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 
sosial perusahaan. Dalam hal ini memiliki sumber daya yang berlebih dapat membuat perusahaan menginvestasikan sumber daya 
berlebih tersebut bagi kinerja sosial perusahaan. Sedangkan kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Hal ini diduga disebabkan perbedaan budaya di mancanegara dan di Indonesia yang telah mempraktikkan tanggung 
jawab sosial pada setiap perusahaan pada suatu negara. 

Kata kunci: kinerja sosial perusahaan, ROA, ROE

ABSTRACT

This study aimed to examine and obtain empirical evidence about the relationship of corporate social performance with financial 
performance of companies in Indonesia. Sampling method using purposive sampling method and sample end of the study amounted to 
49 companies. The data analysis technique in this study using regression with SPSS program. To test the hypothesis used four model 
equations. The findings show that the company's financial performance affects the company's social performance. In this case, excess 
resources can make a company invest these excess resources for corporate social performance. While corporate social performance 
does not affect the company's financial performance. This is apparently due to differences in foreign cultures and in Indonesia who 
have been practicing the social responsibility of every company in a country.

Key words: corporate social performance, ROA, ROE

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan berdiri awalnya bertujuan untuk 
meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan 
bermuara pada pemaksimalan return bagi pemegang saham. 
Namun pada perkembangannya saat ini, perusahaan sebagai 
suatu organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat 
dituntut menjadi organisasi dengan sistem terbuka, yang 
berarti bahwa organisasi merupakan subsistem dari 
lingkungannya, sehingga organisasi dapat dipengaruhi 
maupun mempengaruhi lingkungannya (Lubis dan 
Huseini, 1987). Dengan sistem terbuka tersebut tuntutan 
dari para stakeholder terkait dengan kepedulian lingkungan 
perusahaan semakin besar. Penelitian Basamalah dan Jermias 
(2005) menunjukkan bahwa salah satu alasan manajemen 
menginformasikan kinerja sosial perusahaan adalah untuk 
alasan strategis. Secara yuridis formal, pemerintah telah 
memberikan pengakuan dan mewajibkan partisipasi 
pengelolaan sosial bagi semua pihak lewat Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV 

pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Kedua pasal tersebut 
menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus 
mencerminkan kinerja sosial perusahaan. 

Jonker dan White (2004) menyebutkan bahwa organisasi 
sekarang ini tidak hanya bertanggung jawab bagaimana 
menghasilkan kualitas produk dan jasa yang baik tetapi 
juga harus dapat memenuhi kebutuhan para exsternal 
stakeholder sebagai suatu cara untuk mencegah timbulnya 
dampak negatif sosial. Perusahaan-perusahaan di Indonesia 
harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal 
buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada 
akhirnya akan berdampak pada perusahaan juga. Penelitian 
empiris yang telah dilakukan sebelumnya yang mendukung 
hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dengan 
kinerja sosial perusahaan (McGuire et al., 1988; Waddock 
dan Graves, 1997; Hilman dan Keim, 2001) menyatakan 
bahwa meningkatnya kinerja keuangan akan meningkatkan 
pula kinerja sosial perusahaan. Dalam hal ini perusahaan 
yang memiliki kinerja keuangan yang baik, dalam rangka 
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mempertahankan reputasi dan legitimasi akan termotivasi 
melakukan kinerja sosial perusahaan. Selain itu kinerja 
sosial perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangan 
perusahaan, dalam hal ini tingkat kinerja sosial perusahaan 
yang tinggi akan menarik perhatian investor, customer atau 
memotivasi karyawan untuk berkinerja lebih baik dan akan 
mengurangi biaya-biaya, sehingga akan mendorong kinerja 
keuangan perusahaan. 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menguji 
dan memperoleh bukti empiris tentang keterkaitan kinerja 
sosial perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan 
di Indonesia. Penulis tertarik mengadakan penelitian ini 
karena dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang 
dilakukan oleh perusahaan sangat tergantung pada misi, 
budaya, lingkungan, profil risiko, serta kondisi operasional 
masing-masing perusahaan. Terdapat perbedaan budaya di 
mancanegara dan di Indonesia yang telah mempraktikkan 
tanggung jawab sosial pada setiap perusahaan pada suatu 
negara. Oleh karena itu penulis menduga hipotesis yang lebih 
dominan terjadi di Indonesia adalah bila kinerja keuangan 
perusahaan meningkat akan mendorong kenaikan kinerja 
sosial perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Di Indonesia, istilah tanggung jawab sosial perusahaan 
menjadi semakin populer beberapa tahun belakangan ini. 
Mulai dari munculnya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas sampai dengan Pro dan kontra yang 
muncul dari berbagai pihak yang merasa berkepentingan 
terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung 
jawab sosial perusahaan adalah sebuah teori mengenai 
tindakan sosial perusahaan yang mencakup prinsip-prinsip 
sosial, proses, dan kebijakan. Kepekaan sosial merupakan 
salah bagian dari tanggung jawab sosial, yang lebih berfokus 
pada cara perusahaan untuk menanggapi masalah yang 
timbul (Stoner et al., 1995). 

Perusahaan yang melakukan aktivitas tanggung 
jawab sosial perusahaan akan dapat terlihat kinerja sosial 
perusahaannya, sebab kinerja sosial dinilai dari aktivitas 
sosial yang dilakukan perusahaan. Hal ini didukung oleh 
Waddock dan Graves (1997) yang menjelaskan bahwa 
untuk mengetahui kinerja sosial perusahaan di nilai melalui 
aktivitas sosial perusahaan. Kinerja sosial perusahaan 
diinformasikan pada masyarakat dalam bentuk laporan 
tahunan perusahaan. Untuk mengukur kinerja sosial 
perusahaan akan digunakan indeks kinerja sosial perusahaan 
yang merupakan luas kinerja relatif setiap perusahaan 
sampel atas kinerja sosial yang dilakukannya, dalam hal 
ini instrumen pengukuran dalam checklist yang akan 
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen 
yang digunakan Sembiring (2005). 

Slack resource theory menyatakan bahwa kinerja 
keuangan yang baik berpotensi menghasilkan ketersediaan 

sumber daya yang berlebih (keuangan dan lainnya) yang 
memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berinvestasi 
dalam bidang kinerja sosial, seperti hubungan masyarakat, 
hubungan tenaga kerja, atau lingkungan (Waddock dan 
Graves, 1997). Bila slack resource tersedia, lalu kinerja 
sosial dapat menghasilkan dari alokasi sumber daya ke 
dalam bidang sosial. Penelitian sebelumnya (McGuire 
et al., 1988, 1990; Waddock dan Graves, 1997; Hilman dan 
Keim, 2001) secara empirik mendukung kinerja keuangan 
perusahaan yang meningkat akan mendorong kenaikan 
kinerja sosial perusahaan.
H1: Kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap 

kinerja sosial perusahaan
 Good Management Theory menyatakan bahwa 

tingginya korelasi antara praktik good management 
dan kinerja sosial perusahaan, hal ini karena perhatian 
pada kinerja sosial perusahaan meningkatkan 
hubungan dengan kelompok kunci, yaitu stakeholder 
(Freeman, 1984), yang akan menghasilkan kinerja yang 
baik secara keseluruhan. Waddock dan Graves (1997) 
memberikan contoh hubungan tenaga kerja yang baik 
diharapkan dapat meningkatkan moral, produktivitas, 
dan kepuasan dari tenaga kerja. Selain itu hubungan 
komunitas yang sempurna dapat memberikan 
insentif pada pemerintah lokal, mengurangi regulasi, 
dengan demikian akan mengurangi biaya-biaya 
dari perusahaan dan akan meningkatkan keuangan 
perusahaan. McGuire et al., (1988, 1990); Waddock 
dan Graves (1997) mendukung good management 
theory, dan bukti empirik mendukung kinerja 
keuangan sebagai variabel dependen.

H2: Kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan perusahaan 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kinerja sosial 
bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi 
kinerja keuangan perusahaan. Begitu pula sebaliknya 
bukan hanya kinerja keuangan perusahaan yang dapat 
mempengaruhi kinerja sosial perusahaan. Oleh karena 
itu penulis mengontrol variabel di luar penelitian yang 
dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 
dan kinerja sosial perusahaan dengan variabel kontrol, 
yaitu ukuran perusahaan, leverage, book to market 
value, earning to price dan cash to net assets.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
publik yang mempublikasikan annual report perusahaan 
non-keuangan secara berturut-turut pada periode 2007–2010 
dalam website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel 
dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling.

Model Regresi Kinerja Keuangan Perusahaan 
Berpengaruh pada Kinerja Sosial Perusahaan.
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KSP = α1 + β1ROA + β2LnSize + ε

Persamaan berikutnya ROE sebagai variabel 
independen.

Model Regresi Kinerja Sosial Berpengaruh pada Kinerja 
Keuangan Perusahaan.

ROA = α2+ β4KSP + β5LnSize + β6E/P + β7BV/MV + 
   β8 Cash/net assets + ε

Persamaan berikutnya ROE sebagai variabel 
dependen.

Keterangan:
KSP : kinerja sosial perusahaan 
ROA : return on assets 
ROE : return on earning 
Size : ukuran perusahaan 
Lev : leverage 
E/P : earning to price
BV/MV : book to market value 
Cash/net assets : cash to net assets 
ε : error 

HASIL ANALISIS

Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 
49 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan. Penelitian ini menguji dua hipotesis, yaitu 
hipotesis pertama menguji tentang kinerja keuangan 
perusahaan yang meningkat mendorong kenaikan kinerja 
sosial perusahaan. Pada hipotesis kedua menguji tentang 

Tabel 1. Regresi Kinerja Keuangan Perusahaan 
Berpengaruh Pada Kinerja Sosial Perusahaan

 Variabel 
dependen

2007 2008 2009 2010
KSP KSP KSP KSP

Konstanta 0,363 0,245 0,291 0,289
(3,257) (2,796) (2,899) (2.673)

ROA 0,498* 0,249* 0,134* 0,274*
(2,153) (2,314) (2,333) (2,428)

LnSize -0,001 0,013* 0,010 0,011
(-0,166) (2,183) (1,374) (1,412)

Konstanta  0,413  0,235  0,313  0,319
(3,316) (2,573) (3,099) (2,936)

ROE 0,238* 0,081* 0,120* 0,164*
(2,428) (2,248) (2.036) (2,594)

LnSize -0,004 0,015* 0,010 0,009
(-0,470) (2,440) (1,372) (1,260)

Lev -0,024 -0,026 -0,267* -0,118*
(-0,610) (-0,608) (-2,828) (-2,448)

N = 49     
Keterangan: ** Signifikan pada level α = 1%
   * Signifikan pada level α = 5%

Tabel 2. Regresi Kinerja Sosial Perusahaan Berpengaruh pada Kinerja Keuangan Perusahaan

Variabel 
Dependen:

2007 2008 2009 2010
ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE

Konstanta -0,072 -0,343 -0,045 0,189 -0,466 -0,414 -0,406 -0,564
(-1,187) (-1,760) (-0,363) (0,464) (-2,728) (-1,544) (-4,312) (3,878)

KSP 0,114 0,363 0,284 0,856 0,235 0,548 0,097 0,225
(1,620) (1,820) (1,589) (1,539) (0,949) (1,524) (0,725) (1,189)

LnSize 0,002 0,017 -0,008 -0,038 0,027 0,007 0,025 0,030 *
(0,452) (1,475) (-0,906) (-1,454) (2,317) (0,381) (3,636) (3,028)

Lev -0,006 -0,148 1,398 0,379**
(-0,091) (-0,534) (7,635) (6,161)

E/P 0,310** 0,433 0,227 0,663 * 0,504** 0,165 0,189** 0,404**
(4,133) (2,020) (2,705) (2,517) (7,213) (1,435) (5,085) (7,722)

BV/MV -0,001 -0,015 -0,002 -0,021 -0,020 * -0,008 -0,003 * -0,006**
(-0,506) (-1,931) (-0,447) (-1,121) (-5,920) (-1,438) (-2,251) (-3,622)

C/NA 0,231** 0,251 0,071 0,187 -0,021 0,267 0,425** 0,721**
(2,719) (1,037) (0,881) (0,753) (-0,068) (0,585) (2,827) (3,458)

N = 49         
Keterangan: ** Signifikan pada level α = 1%
   * Signifikan pada level α = 5%

kinerja sosial yang meningkat mendorong kenaikan 
kinerja keuangan perusahaan. Pengujian hipotesis pertama 
meregresikan antara kinerja keuangan perusahaan dengan 
kinerja sosial perusahaan tahun 2007–2010. Hasil pengujian 
hipotesis pertama dapat dilihat pada Tabel 1.

Hipotesis pertama dengan ROA sebagai proksi 
dari kinerja keuangan perusahaan menyatakan bahwa 
perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan yang 
tinggi mendorong kenaikan kinerja sosial perusahaan untuk 
tahun 2007 hingga tahun 2010 terdukung, karena koefisien 
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ROA bernilai positif dan signifikan pada α 5%. Hal ini 
berarti bila perusahaan memiliki kinerja keuangan yang 
tinggi, akan mendorong kenaikan kinerja sosial perusahaan. 
Rasio ROA tinggi menunjukkan pada tahun 2007 hingga 
tahun 2010 perusahaan memiliki efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan asset yang semakin baik, dengan demikian 
akan meningkatkan pula kinerja sosial perusahaan pada 
tahun 2007 hingga tahun 2010. Selanjutnya ROE sebagai 
rasio yang menunjukkan ukuran profitabilitas dilihat dari 
sudut pandang pemegang saham sebagai proksi dari kinerja 
keuangan perusahaan menyatakan bahwa perusahaan 
dengan kinerja keuangan perusahaan yang tinggi mendorong 
kenaikan kinerja sosial perusahaan. Hipotesis ini terdukung 
karena koefisien ROE bernilai positif dan signifikan pada 
α 5%. 

Pengujian hipotesis kedua meregresikan antara kinerja 
keuangan perusahaan dengan kinerja sosial perusahaan pada 
tahun 2007 hingga tahun 2010. Hasil pengujian hipotesis 
kedua dapat dilihat pada Tabel 2

Hipotesis kedua menyatakan bahwa perusahaan 
dengan kinerja sosial perusahaan yang tinggi mendorong 
kenaikan kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan 
dengan ROA dan ROE untuk tahun 2007 hingga tahun 
2010 tidak terdukung, karena koefisien KSP pada model 
tidak signifikan. Hal ini berarti bila perusahaan memiliki 
kinerja sosial yang tinggi tidak mendorong kenaikan kinerja 
keuangan perusahaan. 

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian akan dibagi dua yaitu 
kinerja keuangan perusahaan yang meningkat mendorong 
kenaikan kinerja sosial dan kinerja sosial perusahaan 
mendorong kenaikan kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja Keuangan Perusahaan Berpengaruh terhadap 
Kinerja Sosial Perusahaan

Hasil analisis tahun 2007 konsisten dengan hasil 
analisis tahun 2008, begitu pula dengan tahun 2009 dan 
tahun 2010. Berdasarkan hasil analisis tersebut hipotesis 
pertama terdukung, kinerja keuangan perusahaan yang 
meningkat mendorong kenaikan kinerja sosial perusahaan. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 
oleh e.g., Cochran dan Wood, 1984; McGuire, et al., 1988, 
1990; Waddock dan Graves, 1997 yang menyatakan 
bahwa kinerja keuangan dengan proksi ROA dan ROE 
yang meningkat akan mendorong kenaikan kinerja sosial 
perusahaan. Hal ini mendukung slack resource theory yang 
menyatakan bahwa kinerja keuangan yang baik berpotensi 
menghasilkan ketersediaan sumber daya yang berlebih 
(keuangan dan lainnya) yang memberikan kesempatan 
bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam bidang kinerja 
sosial, seperti hubungan masyarakat, hubungan tenaga 
kerja, atau lingkungan (Waddock dan Graves, 1997). Bila 

slack resource tersedia, kinerja sosial dapat menghasilkan 
alokasi sumber daya ke dalam bidang sosial sehingga kinerja 
keuangan yang baik dapat menjadi prediksi kinerja sosial 
yang lebih baik. Variabel kontrol yang digunakan di dalam 
model yaitu size hanya signifikan pada tahun 2008 dan 
leverage hanya signifikan pada tahun 2009 dan tahun 2010. 
Hal ini menunjukkan bahwa size berpengaruh terhadap 
kinerja sosial perusahaan pada tahun 2008 dan leverage 
berpengaruh terhadap kinerja sosial perusahaan pada tahun 
2009 dan 2010.

Kinerja Sosial Perusahaan Berpengaruh terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan 

Hasil analisis tahun 2007 konsisten dengan hasil analisis 
tahun 2008, demikian pula pada tahun 2009 dan pada 
tahun 2010. Berdasarkan hasil analisis tersebut hipotesis 
kedua yang menyatakan bahwa kinerja sosial perusahaan 
yang meningkat mendorong kenaikan kinerja keuangan 
perusahaan tidak terdukung. Dalam hal ini kinerja keuangan 
perusahaan diukur dengan menggunakan proksi ROA 
dan ROE. Hipotesis ini tidak terdukung karena koefisien 
KSP pada model tidak signifikan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kinerja sosial perusahaan yang 
meningkat tidak mendorong kenaikan kinerja keuangan 
perusahaan. 

Hasil pengujian tidak sesuai dengan prediksi teoritis 
diduga karena terdapat perbedaan budaya di mancanegara 
dan di Indonesia yang telah mempraktikkan tanggung jawab 
sosial pada setiap perusahaan pada suatu negara. Misalnya 
seperti Eropa, masyarakat Eropa menjadikan tanggung 
jawab sosial perusahaan sebagai social licence to operation, 
dan hal ini dilakukan oleh komunitas bukan oleh negara. 
Dalam hal ini perusahaan melaksanakan tanggung jawab 
sosialnya kepada masyarakat bersamaan dengan perusahaan 
berdiri, dengan demikian perusahaan menjadi lebih 
bertanggung jawab sosial pada komunitasnya, sedangkan 
di Indonesia penerapan kegiatan tanggung jawab sosial 
di atur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Ditambah lagi dengan pandangan 
bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan 
masih diselenggarakan dengan jumlah biaya yang besar, 
maka hanya perusahaan besar yang dapat melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaannya, Susanto (2009). Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan temuan McGuire, et al., 
1988, 1990; Waddock dan Graves, 1997. Selain itu variabel 
kontrol yang diikutkan dalam model yaitu size, leverage dan 
cash to net assets tidak konsisten signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian untuk kinerja sosial berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan tidak sesuai dengan 
prediksi teoritis diduga karena terdapat perbedaan budaya 
di mancanegara dan di Indonesia yang telah mempraktikkan 
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tanggung jawab sosial pada setiap perusahaan pada suatu 
negara. Dalam penelitian ini penulis menambahkan 
variabel lainnya untuk lebih dapat menjelaskan proksi KSP 
serta belum dapat menangkap perubahan paradigma yang 
terkait dengan pengaruh KSP terhadap profitabilitas, apakah 
disebabkan oleh perbedaan kebudayaan atau karena faktor 
lainnya. Penelitian ke depan diharapkan dapat menggunakan 
proksi KSP yang lebih akurat.
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Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Mutu terhadap Kinerja 
Pegawai di RS Nur Wachid Jombang

(Analysis of Quality of Service Quality Dimensions on the Performance of 
Employees in RS Nur Wachid Jombang)
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ABSTRAK

Pada era globalisasi persaingan pelayanan terhadap masyarakat semakin tajam, Untuk dapat memperoleh keunggulan daya saing 
dalam skala global, unit layanan dituntut mampu memberikan pelayanan dengan baik dalam waktu yang singkat. Hal ini dijadikan 
tolok ukur untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Rumah sakit swasta yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini 
adalah: 1) Untuk mendiskripsikan tentang variabel kehandalan (X1), daya tanggap (X2), jaminan (X3), empati (X4), dan bukti langsung 
(X5) dan kinerja pegawai. 2) Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh kehandalan (X1), daya tanggap (X2), jaminan (X3), empati (X4), 
dan bukti langsung (X5) terhadap kinerja pegawai pada RS Nur Wachid Jombang. 3) Untuk mengetahui variabel mana yang dominan 
di antara variable tersebut terhadap kinerja pegawai pada RS Nur Wachid Jombang. Dalam penelitian ini responden yang berasal 
dari jumlah pasien rawat inap maka pengambilan sampel dilakukan dengan melihat rata-rata jumlah pasien per bulan sebesar 165 
pasien maka pengambilan sampel dihitung dengan menggunakan tabel nomogram Harry King dengan tingkat kesalahan 5%. Jadi 
responden yang akan dijadikan sampel sebesar 108 pasien. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel kehandalan 
(X1), daya tanggap (X2), jaminan (X3), empati (X4), dan bukti langsung (X5) dan kinerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai pada RS Nur Wachid Jombang pada taraf nyata 5% dengan dibuktikan nilai Fhitung sebesar 37.569 dan nilai F tabel 
sebesar 2,44 sehingga hipotesis I dapat terbukti dan teruji. Sedangkan variabel Kehandalan (X1) dengan koefisien regresi sebesar 0,456 
mempunyai pengaruh yang paling besar (dominan) terhadap kinerja pegawai. Besarnya R2 sebesar 0,819 yang menunjukkan bahwa 
variabel bebas memberikan kontribusi sebesar 81,9% terhadap kinerja pegawai dan sisanya 17,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak 
termasuk dalam model penelitian ini.

Kata kunci: dimensi kualitas pelayanan mutu. kinerja

ABSTRACT

The research is aimed to: 1) analyze the factors of reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangible, 2) identify those 
factors that most significantly effect of performance. The population in the research is patiens, all members of the population are counted 
by Harry King table with the level of significancy 5%. The research proposes the following hypotheses: 1) performance employee at RS 
Nur Wachid Jombang is effected by reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangible. 2) The reliability has most important 
effect on performance employee. To test hypothesis about relationship between the dependent variable, performance employee and 
independent variable, reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangible, multiple linear regression method is used. The 
research result indicate that: 1) reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangible have significantly positive relation is 
proven by the fact that F-calculation value is biggest than F-table value, F-calculation value is 37.569 while F-table value is 2.44 with 
the level of significancy 5%. 2) reliability variable is has greater effect to performance, its suported by analysis result that regression 
coefficient value of the variable is 0.456. The determination coefisien (R2) is 0.819 it indicate that independent variable all have effect 
on the dependent variable at 81.9 percent, while the rest 17.1 percent is effected by other variable that are not observed in this study.

Key words: performance

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi persaingan pelayanan terhadap 
masyarakat semakin tajam, unit-unit pelayanan yang dahulu 
hanya bersaing dengan tujuan agar yang dilakukan dapat 
dikerjakan kini dituntut bekerja dengan efektif dan efisien. 
Untuk dapat memperoleh keunggulan daya saing dalam 
skala global, unit layanan dituntut mampu memberikan 
pelayanan dengan baik dalam waktu yang singkat. Hal ini 

dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada pelayanan Rumah sakit yang ada. 
Suatu kualitas pelayanan merupakan kualitas yang harus 
dihubungkan dengan harapan masyarakat. Di sinilah 
kemampuan profesional para pemberi jasa diuji sehingga 
unit layanan dalam menghasilkan produk/jasa harus sesuai 
dengan harapan masyarakat. Masyarakatlah yang berhak 
menilai terhadap kualitas dengan membandingkan apa yang 
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di terima dan yang di harapkan, di sinilah kinerja pegawai 
akan nampak.

Menurut Supranto J (2000: 40) bahwa kepuasan 
pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan dibanding 
dengan harapannya. Dengan demikian kinerja diduga dapat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor pelayanan jasa yang terdiri 
dari kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 
jaminan (assurance), empati (emphaty) dan bukti langsung 
(tangible), karena pelayanan jasa harus memperhatikan 
kepuasan masyarakat di mana kepuasan tersebut merupakan 
respons terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan 
antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang 
dirasakan setelah pemakaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian penjelasan 
(explanatory) dengan metode survei. Penelitian ini 
menggunakan analisis kuantitatif dengan metode statistik 
linier berganda.

Tempat penelitian di di RS Nur Wachid Jombang yang 
berada kawasan Denanyar Jombang yang dilakukan pada 
mulai tanggal 05 Juni sampai dengan 22 November 2011.

VARIABEL PENELITIAN

Variabel-variabel bebas yang akan diamati dalam 
penelitian ini meliputi: Kehandalan (X1), Daya Tanggap 
(X2), Jaminan (X3), Empati (X4) dan Bukti Langsung (X5)

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kinerja 
karyawan (Y).

Tabel 1. Instrumen Penelitian untuk Mengukur Faktor-
faktor Pelayanan Jasa yang memengaruhi Kinerja 
Pegawai

Variabel Indikator Butir pertanyaan
X1 a. Kemudahan pelayanan

b. Laporan yang akurat
 1,2
 3,4

X2 a. Pelayanan yang baik
b. Tanggap

 5,6
 7,8

X3 a. Sikap karyawan
b. Keamanan

 9,10
11,12

X4 a. Pemahaman kebutuhan
b. Komunikasi yang baik

13,14
15,16

X5 a. Perlengkapan/peralatan
b. Fasilitas

17,18
19,20

Y a. Kualitas
b. Kuantitas
c. Ketepatan waktu

 1,2
 3,4
 5,6

PENGUMPULAN DATA DAN UJI COBA

Instrumen yang digunakan adalah berupa daftar 
pertanyaan tertulis/kuesioner. Sebelum kuesioner 
digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 
reliabelitas. Uji validitas dilaksanakan untuk melihat sejauh 
mana instrumen yang digunakan betul-betul mengukur 
apa yang hendak diukur.3 Uji validitas menggunakan 
Korelasi Product Moment. Suatu butir dikatakan valid 
jika koefisien korelasinya memenuhi syarat minimal 0,3.4 
Uji Reliabilitas dilakukan untuk menguji keajegan hasil 
pengukuran suatu instrumen terhadap data yang sama. 
Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen yang bila 
digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama 
akan menghasilkan hasil yang sama.4 Pengujian reliabilitas 
instrumen dilakukan dengan menggunakan Cronbach 
coeficient alpha (α). Instrumen dikatakan reliabilitas 
bilamana koefisien reliabilitas 0,70 atau lebih, kurang dari 
0,70 dapat diterima namun kurang meyakinkan. Perhitungan 
untuk pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan 
bantuan program SPSS.

TEKNIK ANALISIS DATA

Model data yang digunakan dengan uji kuantitatif 
menggunakan model analisis multiple linear regression 
(regresi berganda linier). Untuk model analisis regresi 
berganda dijelaskan sebagai berikut.5

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Di mana:
Y = kinerja pegawai
a = konstanta  
b1 = koefisien regresi kehandalan
X1  = variabel kehandalan
b2 = koefisien regresi daya tanggap
X2  = variabel daya tanggap
b3  = koefisien regresi jaminan
X3 = variabel jaminan
b4 = koefisien regresi empati
X4  = variabel empati
b5 = koefisien regresi bukti langsung
X5  = variabel bukti langsung
e  = error/pengganggu diluar model

Uji hipotesis yang akan digunakan adalah:
1. Hipotesis pertama dengan uji F (over all)
 Untuk menguji hipotesis digunakan uji F pada tabel 

analisis varians (Anova) dengan tujuan untuk menguji 
kebenaran (significant) regresi secara keseluruhan 
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2. Hipotesis kedua dengan uji-T
 Untuk hipotesis ini dilakukan dengan cara mencari 

terlebih dahulu koefisien regresi bi yang paling 
besar, selanjutnya koefisien regresi tersebut diuji 
signifikansinya secara parsial menggunakan uji-t 

HASIL

Uji Hipotesis Pertama
Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan 

mutu yang meliputi variabel Kehandalan (X1), Daya Tanggap 
(X2), Jaminan (X3), Empati (X4) dan Bukti langsung (X5) 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Y).

Tabel 2. Uji ANOVA

Model Sum of 
Square df Mean 

square F F tabel Sig

Regresion
Residual
Total

 77,540
 85,91
163,45

5
121
126

15,508
 0,710

37,569 2,44 0,000

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan uji regresi linier berganda pada tabel di 
atas bahwa nilai Fhitung sebesar 37,569 sedangkan nilai 
Ftabel dengan derajat bebas pembilang (k – 1) = 5 – 1 = 4 
dan derajat penyebut (N – K = 127 – 5 = 122 diperoleh 
nilai Ftabel dengan F 0,05 (4); 122 = 2,44 bearti nilai Fhitung 
> Ftabel artinya variabel kehandalan (X1), daya tanggap 
(X2), jaminan (X3), empati (X4) dan bukti langsung (X5) 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai RS Nur 
Wachid Jombang.

Uji Hipotesis II
Pada uji hipotesis II yaitu dengan uji t (parsial) 

menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara masing-
masing variabel bebas yaitu kehandalan (X1), daya tanggap 
(X2), jaminan (X3), empati (X4) dan bukti langsung (X5) 
terhadap variabel terikat yaitu kinerja pegawai (Y) untuk 
mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat signifikan atau tidak.

Hasil analisis di atas maka diketemukan persamaan 
regresi sebagai berikut.

Y = 3,666 + 0,456 X1 + 0,318 X2 + 0,250 X3 + 0,297 X4 

 + 0,178 X5 

Tabel di atas terlihat bahwa semua variabel bebas 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, nilai 
ttabel (α = 0,05; n = 127) sebesar 1,96 dan nilai thitung dari 
semua variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai.

Nilai koefisien regresi kehandalan sebesar 0,456 
merupakan nilai koefisien tertinggi di antara koefisien yang 
lain maka variabel kehandalan dapat dikatakan variabel 
dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai.

PEMBAHASAN

Variabel Kehandalan (X1)
Kehandalan merupakan kemampuan pegawai dalam 

memberikan pelayanan pada pasien secara akurat dan 
handal, dapat dipercaya, bertanggung jawab terhadap 
apa yang dijanjikannya dan selalu memenuhi janjinya. 
Dalam penelitian didapatkan 54% pasien setuju bahwa RS 
memberikan pelayanan dengan benar pada waktu pertama 
kali, bertanggung jawab serta mampu melayani sesuai 
waktu yang dijanjikannya. Semakin baik faktor kehandalan 
yang diberikan pada pasien akan semakin meningkat pula 
kinerja pegawai yang dapat dilihat dari kepuasan pasien 
akan pelayanan RS Nur Wachid yang artinya pelayanan 
yang diberikan sesuai dengan harapan pasien.

Variabel Daya Tanggap (X2)
Daya tanggap merupakan keinginan dalam diri pegawai 

untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan yang 
cepat dan tanggap sesuai dengan tujuan organisasi dalam 
memberikan pelayanan yang baik pada pasien. Dalam 
penelitian didapatkan 48% dari tanggapan pasien setuju 
bahwa RS telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan 
tepat waktu, perilaku pegawai cukup ramah dan sopan, 
pegawai harus siap membantu kesulitan pasien dengan 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien Regresi Thit T tabel Sig Ket
Kehandalan (X1)
Daya Tanggap (X2)
Jaminan (X3)
Empati (X4)
Bukti Langsung (X5)

0,456
0,318
0,250
0,297
0,178

5,599
4,650
2,240
3,747
2,106

1,96
1,96
1,96
1,96
1,96

0,000
0,000
0,007
0,000
0,018

Sig
Sig
Sig
Sig
Sig

Konstanta: 3,66
R2: 0,829
R: 0,937

Fhitung: 37,569
Ftabel: 2,44
ttabel: 1,96

Sumber: data primer diolah (lampiran)
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baik. Dengan pelayanan yang baik serta persiapan matang 
dalam menangani kerumunan pengunjung diharapkan dapat 
meminimumkan kegagalan pelayanan ataupun keluhan 
pasien. Semakin baik pelayanan yang terukur oleh harapan 
pasien maka semakin baik pula kinerja pegawai seiring 
dengan meningkatnya kepuasan.

Variabel jaminan (X3)
Jaminan mencakup pengetahuan dan kesopanan pegawai 

serta kemampuan memberikan kepercayaan dan keamanan 
di mana bebas dari bahaya dan risiko serta keragu-raguan 
pasien. Dalam penelitian ini didapatkan 47% pasien setuju 
bahwa perilaku pegawai yang bersikap jujur, memiliki 
pengetahuan untuk dapat menjawab pertanyaan serta secara 
konsisten ramah akan menanamkan perasaan aman dan 
kepercayaan bahwa pegawai akan bertindak sesuai dengan 
peraturan yang ada. Dengan meningkatnya rasa aman serta 
kepercayaan pasien akan menunjukkan kinerja pegawai 
yang meningkat.

Variabel Empati (X4)
Empati mencakup kemampuan untuk mendekati/

menghubungi pasien, memberikan informasi dengan bahasa 
yang mudah dimengerti serta mendengarkan tanggapan 
serta pertanyaan. Dalam penelitian didapatkan 47% pasien 
setuju dan beranggapan pegawai bisa bersikap empati dalam 
suasana apa pun, apabila timbul keluhan pasien sebagai 
akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan RS, untuk itu 
pegawai perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan 
keluhan mereka dan berusaha memahami situasi yang 
dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan 
yang dihadapi semakin jelas dan pemecahannya dapat 
diselesaikan segera. Semakin tinggi tingkat empati maka 
akan semakin tinggi pula kinerja pegawai seiring dengan 
peningkatan kepuasan.

Variabel Bukti Langsung (X5)
Bukti langsung di sini meliputi kondisi fisik fasilitas, 

peralatan serta penampilan pekerja. Hasil yang didapatkan 
bahwa sekitar 45% pasien setuju bahwa pihak Rumah sakit 
telah menyediakan fasilitas fisik yang menarik, materi 
yang berkaitan dengan pelayanan menarik, peralatan 
yang modern, pekerja yang berpenampilan rapi. Di sinilah 
kepuasan pasien akan nampak, semakin tinggi kepuasan 
pasien yang dicapai maka akan semakin tinggi pula kinerja 
yang dicapai oleh pegawai RS Nur Wachid.

Variabel Kinerja (Y)
Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang/

kelompok dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan padanya. Kinerja di sini meliputi jumlah 
pekerjaan sesuai dengan ketentuan (kuantitas), usaha 
pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik 
(kualitas) dan efisiensi waktu kerja (tepat waktu). Dalam 

penelitian didapatkan bahwa untuk kuantitas 52% setuju, 
untuk kualitas kerja 58% setuju, untuk ketepatan waktu 
48% setuju.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah 
memberikan kualitas baik dalam pelayanan pada pasien. 
RS Nur Wachid harus bisa mengatasi dan menyelesaikan 
proses pelayanan dengan prosedur yang benar untuk 
menghindari dan meminimalkan adanya keluhan pasien. 
Banyaknya keluhan pasien merupakan cerminan dari rasa 
ketidakpuasan bagi pasien akan layanan RS Nur Wachid 
artinya kinerja pegawai dinilai buruk oleh pasien karena 
tidak memenuhi harapan mereka. 

Adanya kepuasan masyarakat dapat memberikan 
beberapa manfaat, hal ini juga diungkapkan oleh Tjiptono 
(2001:9) antara lain:
a. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggan 

menjadi harmonis.
b. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang.
c. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan.
d. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut 

(word of mouth) yang menguntungkan perusahaan.
e. Reputasi perusahaan menjadi lebih baik di mata 

pelanggan.
f. Laba yang diperoleh dapat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian regresi linear berganda 
menunjukkan bahwa variabel kehandalan (X1), Daya 
Tanggap (X2), Jaminan (X3), Empati (X4) dan Bukti 
langsung (X5) berpengaruh nyata terhadap kinerja pegawai 
(Y) di mana variabel kehandalan merupakan variabel yang 
paling dominan. Dengan demikian pegawai diharapkan lebih 
memperhatikan segala kekurangan yang dirasakan pasien, 
lebih memahami kebutuhan pasien, berkomunikasi yang 
efektif agar bisa mendatangkan rasa nyaman selama di sana. 
Maka akan nampak bahwa kinerja pegawai benar-benar 
baik dan bisa dihandalkan. Tingkat kepuasan merupakan 
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan 
harapan. Apabila kinerja di bawah harapan pelanggan akan 
kecewa. Sedangkan bila kinerja sesuai harapan, pasien akan 
puas yang pada akhirnya akan mempunyai kepercayaan 
penuh pada RS Nur Wachid.
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ABSTRAK

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia sehingga perlu peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk 
meningkatkan kualitas hidup. Artikel ini membahas peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan metode Lean Six Sigma, melalui 
tahapan define, measure, analyze, improve dan control. Lean untuk mengidentifikasi jenis waste (pemborosan) selama proses pelayanan 
yang dilakukan pada tahapan define. Hasil penelitian menunjukkan waste yang terjadi selama proses pelayanan adalah waiting 
(waktu tunggu) dan defect (keluhan pasien) dengan nilai sigma 3,8, sehingga untuk menuju kesempurnaan (sigma 6) perlu tindakan 
perbaikan.

Kata kunci: Lean, six sigma, mendefinisikan, mengukur, menganalisa, memperbaiki, kontrol

ABSTRACT

This article discusses about the improvement of the quality of health service by using lean six sigma methode, through the steps 
define, measure, analyze, improve and control. Lean is used to identify the type of define. The result of the research showed that waste 
which occurs during the service process is “waiting” and defect with sigma 3,8. So that, to get its perfection (sigma 6) it must take 
various remedial actions.

Key words: Lean, six sigma, define, measure, analyze, improve, control

PENDAHULUAN

Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk 
menghilangkan pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai 
tambah (value added) produk (barang dan/atau jasa) agar 
memberikan nilai kepada pelanggan (Gaspersz, Fontana).4 
Tujuan dari lean adalah untuk mengeliminasi waste semua 
proses dan memaksimalkan efisiensi proses (Yang).2 Lean 
berfokus pada peningkatan terus-menerus customer value 
melalui identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak 
bernilai tambah yang merupakan pemborosan (waste). 

Six sigma adalah suatu besaran (metric) yang dapat 
kita terjemahkan sebagai suatu proses pengukuran dengan 
menggunakan alat-alat statistik (tools-tools statistic) dan 
teknik untuk mengurangi cacat hingga tidak lebih dari 3,4 
DPMO (Defect per Million Opportunities) atau 99,99966 
persen difokuskan untuk mencapai kepuasan pelanggan. 
”Six sigma Raising The Bar”, Six sigma fokus pada 
pengurangan defect manajemen dan proses secara klinis, 
hal ini digunakan analisis statistik untuk mendapatkan 
bagian yang paling banyak cacat (defect) dari proses dan 
mengendalikan prosedur untuk perbaikan (Lazarus dan 
Neely, 2003).3

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada 3 Rumah Sakit Umum 
Pemerintah di Jawa Timur. Pengambilan data dilakukan 
melalui penyebaran kuesioner kepada petugas pelayanan 
yang terdiri dari 2 jenis, yaitu kuesioner untuk mengetahui 
frekuensi waste yang paling sering muncul dan tingkat 
kepentingan waste. Pengolahan data dilakukan mengikuti 
tahapan six sigma, yaitu define, measure, improve, analiyze 
dan control. 

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian tentang analisis peningkatan kualitas 
layanan kesehatan adalah sebagai berikut:

Tahap Definisi (Define)
Pada tahap ini dilakukan identifikasi jenis waste yang 

terjadi pada proses pelayanan kesehatan. Hasil pengamatan 
di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 7 jenis cacat 
(waste) selama proses, yaitu:
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a. Produksi berlebih (Over production)
 Pemborosan jenis over production merupakan jenis 

waste yang terjadi karena adanya proses pelayanan 
yang berlebihan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh 
pasien.

b. Cacat (Defect)
 Waste jenis defect merupakan cacat yang terjadi pada 

proses pelayanan.
c. Inventori yang tidak diperlukan (Unnecessary 

inventory)
 Unnecessary inventory merupakan jenis waste yang 

terjadi karena adanya inventori (persediaan) yang 
berlebih selama proses layanan terjadi. 

d. Ketidaksesuaian proses (Inapropriate processing).
 Inapropriate processing merupakan jenis waste yang 

berkaitan dengan penanganan pasien yang tidak sesuai 
prosedur.

e. Transpor tasi  yang berlebihan (Excessive 
transportation).

 Excessive transportation merupakan jenis waste 
yang berkaitan dengan adanya pergerakan aliran fisik 
atau aliran informasi yang berlebihan selama proses 
pelayanan. 

f. Menunggu (Waiting)
 Waiting merupakan jenis waste yang berupa waktu 

tunggu pasien untuk dilayani.
g. Gerakan yang tidak diperlukan (Unnecessary motion).

Unnecessary motion merupakan waste yang berupa 
pergerakan petugas yang tidak produktif.

Berdasarkan hasil kuesioner pengidentifikasian waste, 
maka dapat diketahui prioritas perbaikan berdasarkan bobot 
masing-masing waste sebagaimana gambar berikut ini:

Tahap Measure
Variabel CTQ untuk waiting adalah waktu tunggu 

konsumen di ruang loket pendaftaran, waktu tunggu 
konsumen untuk dilayani di poli, dan waktu tunggu 
konsumen di apotik. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 
CTQ tersebut, maka perhitungan kapabilitas proses untuk 
waiting. 

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana yang 
terdapat pada tabel 1 maka diketahui bahwa nilai sigma 
untuk layanan kesehatan adalah 3,7.

Tahap Analyze
Tahap analyze digunakan untuk mengetahui penyebab 

terjadinya waste. Penelitian ini menggunakan metode 
couse and effect untuk mengetahui penyebab terjadinya 
waste. Hasil pengamatan di lapangan menyebutkan bahwa 
penyebab terjadinya waste adalah sebagai berikut.
1. Manusia (Petugas)

a. Waktu yang diperlukan petugas untuk mencari 
berkas status pasien di ruang status terlalu lama, 
karena berkas status pasien tidak dilengkapi dengan 
kodifikasi tertentu yang memudahkan pencarian. 

b. Pemisahan berkas status pasien pada meja tertentu, 
kondisi ini mengakibatkan besarnya waktu yang 
dibutuhkan untuk menyiapkan berkas status pasien, 
akibatnya pasien tiba lebih dulu di poli sedangkan 
berkas belum sampai di poli.

c. Petugas pemeriksa tidak datang tepat waktu.
2. Metode

a. Metode pencarian, pencatatan dan pemisahan 
dilakukan secara manual dan terpisah sehingga 
memperpanjang waktu proses.

b. Belum ada metode pemberian kodifikasi yang 
spesifik untuk memudahkan pencarian berkas 
status pasien.

Tabel 1. Perhitungan kapabilitas proses waiting

Langkah Aktivitas Persamaan Hasil perhitungan
1 Proses apa yang ingin diketahui? - Waiting
2 Banyak gangguan yang dilayani - 120
3 Berapa banyak keluhan/klaim perbaikan gangguan dari 

konsumen yang diterima
- 5

4 Hitung tingkat kecacatan berdasarkan langkah 3 (Langkah 3)/(Langkah 2) 0,041667
5 Tentukan banyaknya CTQ potensial yang dapat mengakibatkan 

tingkat kecacatan
Banyaknya karakteristik CTQ 3

6 Hitung peluang tingkat kecacatan per karakteristik CTQ (Langkah 4)/(Langkah 5) 0,013889
7 Hitung kemungkinan cacat per satu juta kesempatan (Langkah 6) × 1.000.000 13889
8 Konversi DPMO (Langkah 7) ke nilai sigma Tabel konversi 3,7
9 Buat kesimpulan Nilai sigma 3,7

Gambar 1. Prioritas perbaikan waste
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c. Tidak ada jalur khusus (rute) bagi petugas pengirim 
untuk mengirimkan berkas status dari ruang 
berkas ke poli, yang terjadi rute pengiriman sesuai 
keinginan petugas yang sedang bertugas saat itu.

3. Mesin (peralatan)
a. Dalam melakukan pencarian berkas status pasien, 

petugas tidak dilengkapi oleh peralatan tertentu, 
sehingga hasil pencarian digabungkan menjadi 
satu.

b. Belum ada dokumen standar waktu penyelesaian 
proses pada masing-masing bagian sebagai alat 
evaluasi pelayanan, misal standar waktu penyiapan 
berkas pasien, standar waktu pemeriksaan, standar 
waktu penyiapan obat dan lain-lain. 

Lingkungan
Ruang tunggu di poli dan apotik kurang nyaman bagi 

pasien.

Tahap Improve
Setelah dilakukan analisis terhadap tingkat kualitas 

layanan yang bertujuan untuk mengetahui penyebab 
waste, maka tahap berikutnya adalah perumusan langkah-
langkah perbaikan (improve) untuk mengurangi waste 
sehingga tingkat ketidakpuasan konsumen (pasien) juga 
dapat berkurang. Perbaikan (improve) dilakukan dengan 
menggunakan metode 5W-1H, yaitu what, why, where, 
when, who, how.

Tahap Pengendalian (Control Management)
Tahap pengendalian (Control Management) merupakan 

tahap pengendalian terhadap proses perbaikan yang dilakukan 
secara terus menerus untuk meningkatkan kapabilitas proses 
menuju target six sigma. Beberapa aktivitas yang akan 
dilakukan pada tahap pengendalian (control management) 
adalah dengan adanya pendokumentasian praktek-praktek 

Tabel 2. Perbaikan (improve) untuk jenis pemborosan waiting dengan metode 5W-1H

5W-1H Jawaban Usulan
What Apa yang harus 

dilakukan?
 Memperpendek waktu 

pencarian berkas.
 Menghilangkan proses 

pemisahan berkas.
 Meningkatkan disiplin 

petugas.
 Menyediakan peralatan untuk 

pencarian.
 Menyusun standar waktu 

pelayanan.
 Memperbaiki ruang tunggu 

pasien

 Menyusun berkas dengan kodifikasi yang spesifik, misalkan 
menggunakan warna tertentu, memberikan keterangan 
tambahan pada rak, menghubungkan berkas dengan SIM RS.

 Petugas membawa tempat (keranjang) saat mencari berkas, 
sehingga hasil pencarian dapat langsung dipisahkan menurut 
poli tujuan.

 Melakukan evaluasi pada petugas berkaitan dengan tingkat 
kedatangan, jika perlu memberikan sangsi yang tegas.

 Membuat standar waktu pelayanan untuk masing-masing 
bagian.

 Melengkapi ruang tunggu pasien dengan TV, majalah atau 
koran untuk memberikan hiburan bagi pasien.

Why Mengapa harus 
dilakukan?

Karena hal ini mengakibatkan 
waktu tunggu bagi pasien dan 
mengakibatkan ketidakpuasan 
pasien.

Mempercepat proses penyiapan berkas status pasien dan 
meningkatkan kedisiplinan petugas sehingga pasien tidak 
perlu menunggu dalam jangka waktu lama untuk dilayani.

Where Di mana dilakukan 
perbaikan?

Perbaikan dilakukan pada bagian 
penyimpanan berkas status 
pasien, ruang poli, dan apotik.

 Perbaikan sistem penyusunan berkas.
 Tersedianya instruksi kerja untuk pencarian berkas, proses 

pemeriksaan di poli dan apotik, disesuaikan dengan standar 
waktu yang telah disusun sebelumnya.

When Kapan dilakukan? Perbaikan dilakukan secepatnya 
dan dilakukan evaluasi secara 
periodik.

 Perbaikan dilakukan menurut skala prioritas yaitu 
diprioritaskan pada bagian yang banyak dikeluhkan pasien.

 Perbaikan dilakukan sesaat setelah dilakukan evaluasi tanpa 
menunggu terjadinya keluhan.

Who Siapa yang 
melakukan 
perbaikan?

Konsep perbaikan dilakukan 
oleh pemegang kebijakan yang 
berkaitan dengan layanan, 
dan diimplementasikan oleh 
petugas di lapangan.

 Pemegang kebijakan menyusun standar operasional prosedur 
(SOP) dan instruksi kerja yang efektif dan efisien pada proses 
layanan kesehatan serta melakukan up date SOP/instruksi 
kerja secara periodik.

 Petugas di lapangan bekerja sesuai SOP/instruksi kerja yang 
tersedia.

How Bagaimana 
perbaikan 
dilakukan?

Perbaikan dilakukan secara 
terintegrasi antar bagian 
pada layanan kesehatan dan 
dilakukan proses pengukuran 
serta evaluasi secara periodik.

 Perbaikan dilakukan secara terintegrasi antar bagian.
 Dilakukannya pengukuran kepuasan konsumen secara 

periodik.
 Hasil pengukuran kepuasan konsumen digunakan sebagai 

bahan evaluasi untuk memperbaiki proses layanan kesehatan.
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standar berdasarkan hasil-hasil pengukuran yang telah 
dilakukan, pelatihan dalam rangka implementasi praktek 
praktek standar tersebut, dan melakukan pemantauan 
terhadap pencapaian tingkat kepuasan konsumen sebagai 
tujuan utama perusahaan. 

PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap perhitungan nilai sigma pada 
layanan kesehatan di ketiga RSUD menunjukkan bahwa 
mutu layanan kesehatan berada pada sigma 3,8. Hasil 
penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penilaian sigma 
yang dilakukan oleh Azizurrochmah, Hidayatullaili,4 yang 
menghasilkan nilai sigma 3,342 untuk kualitas layanan di 
RSUD Dr. Iskak Tulungagung dan level sigma 3,11 untuk 
sebuah rumah sakit di Malang (Friyanto).5 Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa kinerja bisnis pada layanan kesehatan 
masih berada pada level 3 sigma, sehingga harus dilakukan 
berbagai macam upaya peningkatan menuju level 6 sigma. 
Gaspersz dan Fontana1 menjelaskan bahwa jika kinerja 
bisnis berada pada level 3 sigma maka dibutuhkan 21.000 
kali peningkatan untuk menuju six sigma atau dengan kata 
lain semakin tinggi kapabilitas sigma maka semakin tinggi 
pula upaya peningkatannya agar mencapai keunggulan dan 
kesempurnaan. Untuk peningkatan dari 5 sigma menjadi 
6 sigma akan lebih tinggi dari pada upaya peningkatan 
4 sigma menjadi 5 sigma, juga lebih tinggi daripada upaya 
peningkatan 3 sigma menjadi 4 sigma.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa harus 
dilakukan berbagai macam perbaikan untuk mencapai 
level 6 sigma sehingga dapat meningkatkan kepuasan 
pasien yang berkunjung ke layanan kesehatan. Pada saat 
ini, di berbagai organisasi/perusahaan penyedia layanan 
kesehatan telah menjadikan pasien sebagai prioritas 
utama, karena pasien merupakan konsumen yang harus 
diperhatikan. Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi pada 
beberapa tahun yang lalu. Di masa lalu, pasien akan tetap 
datang pada suatu tempat layanan kesehatan meskipun tidak 
terpuaskan, tetapi saat ini pasien mempunyai kebebasan 
dalam mengakses dan memiliki berbagai pilihan di mana 
harus melakukan pengobatan, sehingga kualitas layanan 
memegang peran penting untuk mempengaruhi pilihan 
pasien (Bandyopadhyay, Coppens).6

Berdasarkan perhitungan nilai sigma tersebut, diketahui 
bahwa waste timbul dari faktor petugas (manusia), mesin, 
metode dan lingkungan. Perbaikan kualitas layanan 
kesehatan dapat memberikan pengaruh di beberapa aspek 
pada layanan kesehatan, antara lain: mengurangi biaya 
operasional, mengurangi waktu lama tinggal pasien di 
rumah sakit, sehingga jumlah pasien terlayani dapat 
ditingkatkan, memperlancar arus pelayanan sehingga 

mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan nilai 
akreditasi rumah sakit sebagai penilaian kinerja yang 
dilakukan oleh pihak eksternal, meningkatkan kompetensi 
sumber daya sehingga dapat dijadikan rujukan bagi pihak 
lain yang sedang melakukan program peningkatan kualitas 
layanan (Craven, et al.).7

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang 
diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kondisi riil 

layanan kesehatan saat ini menunjukkan bahwa petugas 
pelayanan kesehatan merupakan center point dalam 
proses peningkatan kualitas layanan kesehatan. 

2. Hasil identifikasi terhadap jenis waste pada layanan 
kesehatan menunjukkan bahwa jenis waste yang 
menjadi prioritas perbaikan untuk meningkatkan 
kualitas layanan adalah waiting dan defect.

3. Hasil penelitian terhadap perhitungan nilai sigma 
pada layanan kesehatan di ketiga lokasi penelitian 
menunjukkan bahwa mutu layanan kesehatan berada 
pada sigma 3,8, sehingga untuk meningkatkan kualitas 
menuju sigma 6 harus melakukan berbagai bentuk 
perbaikan.
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Peningkatan Usaha Rokok Kesehatan Silokarang Melalui Kegiatan 
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ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk ceramah, pelatihan dan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan masyarakat dalam bidang produksi dan pemasaran melalui modernisasi peralatan dan strategi promosi yang tepat. 
Usaha rokok silokarang merupakan usaha yang dijalankan sejak tahun 1922. Saat ini, usaha rokok silokarang merupakan salah satu 
mata pencaharian untuk menopang perekonomian masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Rendahnya 
kualitas peralatan dan proses pemasaran yang tidak maksimal merupakan kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan 
usaha rokok silokarang. Keterbatasan bidang produksi dan pemasaran membuat masyarakat sulit untuk pengembangan usaha dan 
mempertahankan kelangsungan hidup usaha rokok silokarang. 

Kata kunci: rokok kesehatan silokarang, produksi, pemasaran

ABSTRACT

This Community Service consists of lecture, training, and supervisory support. It is aimed at enhancing the knowledge and skills of 
people in Dadapan Village, Kabat Sub-district, Banyuwangi District of the production and marketing of herbal cigarettes “Silokarang” 
by means of modernization of production machine and implementation of effective marketing strategy. The producer of the herbal 
cigarettes has been in existence since 1922. Nowadays, the production of the herbal cigarettes is a source of the livelihood that builds the 
economy of Dadapan Village people. A poor quality of production machine and marketing strategy has long impeded the development 
of the herbal cigarettes industry. The difficulties with the production and marketing have become obstacles for Dadapan village people 
to maintain and grow their business of herbal cigarettes. 

Key words: herbal cigarettes “silokarang”, production, marketing

ANALISIS SITUASI

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan 
hasil kekayaan alam salah satunya rempah-rempah. 
Sayangnya, pemanfaatan rempah-rempah belum optimal. 
Pada umumnya sebagian besar pengolahan rempah-rempah 
dimanfaatkan sebagai bahan bumbu masakan dan sebagai 
bahan jamu tradisional, di mana harga kedua produk olahan 
tersebut tidak setinggi harga rokok.

Desa Dadapan Kecamatan Kabat yang menjadi bagian 
wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan desa yang 
menghasilkan produk rokok kesehatan atau biasa dikenal 
masyarakat Banyuwangi khususnya yaitu rokok silokarang. 
Rokok ini tidak sama dengan rokok-rokok biasanya karena 
bahan dasar rokok ini bukanlah tembakau tetapi rempah-
rempah. Sebagai desa dengan sumber daya manusia yang 
terbatas tidak dapat mengembangkan sebuah produk yang 
mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. 

Beberapa khasiat rokok silokarang ini diantaranya, 
menghilangkan sakit kepala, migraine, batuk dan gatal-gatal. 
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa bahan bahan rokok 

ini adalah rempah-rempah seperti kunyit, jahe, lempuyang, 
kedawung, cengkeh, bangle, laos, merica, dan daun bawang. 
Menurut data dari Desa Dadapan, rokok silokarang ini 
sudah ada mulai tahun 1922, akan tetapi usahanya tidak 
dapat berkembang dikarenakan sumber daya manusia dan 
peralatan-peralatan yang digunakan sangat sederhana. Mulai 
cara pengolahan sampai cara pengemasannya menggunakan 
alat-alat tradisional.

Masyarakat Desa Dadapan yang menggeluti usaha rokok 
silokarang ini, mendapatkan ilmu dari nenek moyangnya yang 
turun temurun hingga sampai sekarang. Namun usahanya 
bisa dikatakan mandeg karena dalam usaha rokok ini tidak 
ada inovasi yang diciptakan, masyarakat meniru dari nenek 
moyangnya mulai rasa, bentuk dan kemasan rokok sama. 
Sehingga rokok mulai dahulu sampai sekarang terlihat kuno. 
Masyarakat Dadapan seharusnya mengubah bentuk dan 
kemasan lebih kreatif tetapi tetap mempertahankan rasa dan 
khasiat dari rokok silokarang ini.

Dari segi pemasaran, sistemnya juga masih 
menggunakan sistem lama hanya dari mulut ke mulut, 
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ini yang menyebabkan rokok yang berkhasiat ini tidak 
dikenal oleh masyarakat luas. Jika dilihat dari khasiat 
rokok silokarang ini kemungkinan bisa mengubah mindset 
masyarakat dalam menyikapi masalah rokok, bahwa tidak 
semua rokok menyebabkan kerugian bagi kesehatan, akan 
tetapi ada rokok yang mempunyai khasiat menghilangkan 
beberapa penyakit.

Usaha rokok silokarang ini sebenarnya mempunyai 
segmen pasar yang sangat sangat luas, karena tidak hanya 
untuk kalangan atas dan menengah tetapi juga untuk 
kalangan bawah. Selain sebagai usaha rumahan, dampak 
usaha rokok silokarang ini sangat tinggi dirasakan bagi 
masyarakat Dadapan khususnya, karena sebagian besar 
masyarakatnya para perokok. 

PERMASALAHAN MITRA

Mengamati usaha rokok silokarang ini banyak sekali 
permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro ini antara 
lain:
1. Sumber daya manusia yang sangat lemah karena 

kebanyakan kelompok usaha ini hanya berpendidikan 
SR

2. Peralatan yang digunakan mengolah rempah-rempah 
menjadi rokok terlalu sederhana

3. Pengemasan rokok kesehatan (silokarang) kurang 
menarik sehingga tidak mempunyai nilai jual yang 
tinggi

4. Pemasaran yang kurang luas sehingga rokok keshatan 
ini (silokarang) hanya dikenal di beberapa desa saja.

5. Keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha

KAJIAN PUSTAKA

Produksi
Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan 

dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, 
untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi 
dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill 
(organization, managerial, dan skills) (Assauri, 2002). 
Produksi juga dapat diartikan semua kegiatan dalam 
menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa, 
di mana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor 
produksi (Sumarni dan Suprihanto, 2003:60).

Produksi memiliki beberapa proses. Jenis-jenis proses 
produksi ada berbagai macam bila ditinjau dari berbagai 
segi. Proses produksi dilihat dari wujudnya terbagi 
menjadi proses kimiawi, proses perubahan bentuk, proses 
assembling, proses transportasi dan proses penciptaan 
jasa-jasa administrasi (Ahyari, 2002). Proses produksi 
terbagi menjadi tiga yaitu proses produksi terus-menerus 
(Continous processes) dan proses produksi terputus-putus 
(Intermettent processes). 

a. Proses produksi terus-menerus
 Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi 

barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke 
operasi berikutnya tanpa penumpukan disuatu titik 
dalam proses.

b. Proses produksi terputus-putus
 Produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas 

dasar aliran terus-menerus dalam proses produk ini. 
Perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya 
terdapat sekumpulan atau lebih komponen yang akan 
diproses atau menunggu untuk diproses, sehingga lebih 
banyak memerlukan persediaan barang dalam proses.

c. Proses produksi campuran 
 Proses produksi ini merupakan penggabungan dari 

proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. 
Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan 
bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan 
kapasitas secara penuh.

Kegiatan produksi memerlukan sumber daya untuk 
diolah dan mengolah dalam proses produksi. Sumber daya 
tersebut antara lain sumber daya alam (mesin dan bahan 
baku), sumber daya manusia, serta sumber daya modal. 
Beberapa sumber daya tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang 

disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia 
untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di 
sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi, 
seperti: tanah, tumbuhan, hewan, udara, sinar matahari, 
hujan, bahan tambang, dan lain sebagainya.

b. Sumber daya manusia adalah segala kegiatan manusia 
baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam 
proses produksi untuk menghasilkan barang dan 
jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja 
diklasifikasikan menjadi tenaga kerja tenaga kerja 
terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tak 
terdidik dan tak terlatih.

c. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau 
hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan 
produk lebih lanjut. Misalkan orang membuat jala untuk 
mencari ikan. Dalam hal ini jala merupakan barang 
modal, karena jala merupakan hasil produksi yang 
digunakan untuk menghasilkan produk lain (ikan). Di 
dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan-
peralatan dan bahan-bahan. Modal dibedakan menjadi 
modal tetap dan modal tidak tetap.

Berdasarkan pengertian produksi, kegiatan yang 
dilakukan bidang produksi sangat luas. Bidang produksi 
dikelompokkan berdasarkan kegunaan (utility) yang 
dihasilkan meliputi:
a. Bidang Ekstraktif adalah produksi yang bergerak 

dalam bidang pengumpulan kekayaan alam, yang telah 
tersedia tanpa mengubah sifat. Contoh: pertambangan, 
pengambilan pasir di sungai, penebangan kayu di hutan 
dan penangkapan ikan laut.
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b. Bidang Agraris adalah produksi yang bergerak dalam 
bidang pengolahan alam (tumbuhan dan hewan) untuk 
menghasilkan barang baru.

 Contoh: pertanian, perkebunan, peternakan dan 
perikanan darat.

c. Bidang Industri dan Kerajinan adalah produksi yang 
bergerak dalam bidang pengolahan suatu bahan menjadi 
bentuk bahan/barang lain. Contoh: pabrik pengolahan 
kayu, pabrik pengolahan hasil laut dan lain-lain.

d. Bidang Perdagangan adalah produksi yang bergerak di 
bidang jual-beli barang hingga terjadi perpindahan hak 
milik barang tersebut.

 Contoh: pedagang keliling, toko swalayan, Agen, grosir, 
eksport-import.

e. Bidang Jasa adalah produksi yang bergerak di bidang 
pelayanan jasa.

 Contoh: usaha angkutan, perhotelan, perbankan, 
asuransi, salon dan lain-lain.

Kegiatan produksi berhubungan dengan persediaan yang 
harus ada dalam setiap proses produksi meliputi bahan baku 
dan bahan pendukung serta peralatan. Istilah persediaan 
(Inventory) adalah suatu istilah umum yang menunjukkan 
segala sesuatu atau sumber daya-sumber daya organisasi 
yang disimpan dalam antisipasi pemenuhan permintaan. 
Permintaan akan sumber daya internal ataupun eksternal 
ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, 
barang jadi atau produk akhir, bahan-bahan pembantu atau 
pelengkap dan komponen-komponen lain yang menjadi 
bagian keluaran produk perusahaan. Fungsi persediaan 
antara lain (Handoko, 2002):
a. Fungsi Decoupling
 Fungsi persediaan ini operasi-operasi perusahaan 

secara internal dan ekstrenal sehingga perusahaan dapat 
memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung 
pada supplier. Persediaan barang jadi diperlukan 
untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti 
dari langganan. Persediaan yang diadakan untuk 
menghadapi fluktuasi permintaan yang tidak dapat 
diperkirakan atau diramalkan disebut Fluctuation 
Stock.

b. Fungsi Economis Lot Sizing
 Persediaan berfungsi untuk mengurangi biaya-biaya 

per unit saat produksi dan membeli sumber daya-
sumber daya. Persediaan ini perlu mempertimbangkan 
penghematan-penghematan (potongan pembelian, biaya 
pengangkutan lebih murah dan sebagainya) karena 
perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas 
yang lebih besar, dibandingkan dengan biaya-biaya 
yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa 
gudang, investasi, risiko kerusakan).

c. Fungsi Antisipasi
 Persediaan berfungsi sebagai pengaman bagi 

perusahaan yang sering menghadapi ketidakpastian 
jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang-

barang. Persediaan ini penting agar kelancaran proses 
produksi tidak terganggu.

Persediaan ada berbagai jenis. Setiap jenisnya 
mempunyai karakteristik khusus dan cara pengelolaannya 
juga berbeda. Menurut jenisnya, persediaan dapat dibedakan 
atas (Handoko, 2002):
a. Persediaan bahan mentah (raw materialis), yaitu 

persediaan barang-barang berwujud mentah. Persediaan 
ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli 
dari para Supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan 
untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya.

b. Persediaan komponen-komponen rakitan (purchased 
paris), yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari 
komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan 
lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi 
produk.

c. Persediaan barang dalam proses (work in process), yaitu 
persediaan barang-barang yang merupakan keluaran 
dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang 
telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu 
diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

d. Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies), 
yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam 
proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau 
komponen barang jadi.

e. Persediaan barang jadi ( f inished goods), yaitu 
persediaan barang-barang yang telah selesai diproses 
atau diolah dalam bentuk produk dan siap untuk dijual 
atau dikirim kepada pelanggan.

Meski demikian, persediaan (inventory) perlu 
dikendalikan agar tidak terjadi over produksi. Menurut 
Handoko (2000) bila perusahaan menanankan terlalu banyak 
dananya dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan 
yang berlebihan, dan mungkin mempunyai “Opportunity 
Cost” (dana dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih 
menguntungkan). Sebaliknya, bila perusahaan tidak 
mempunyai persediaan yang cukup dapat mengakibatkan 
biaya-biaya karena kekurangan bahan. Persediaan sangat 
penting artinya bagi suatu perusahaan karena berfungsi 
menggabungkan antara operasi yang berurutan dalam 
pembuatan suatu barang dan menyampaikannya kepada 
konsumen. Adanya persediaan, dapat memungkinkan bagi 
perusahaan untuk melaksanakan operasi produksi, karena 
faktor waktu antara operasi itu dapat dihilangkan sama 
sekali atau dimininumkan (Assauri, 1999).

PEMASARAN

Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu 
yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 
barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan 
kebutuhan dan keinginan manusia (www.wikipedia.com, 
tanggal akses 7 Februari 2013). Menurut Stanton (2001) 
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pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-
kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 
menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 
barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 
pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Menurut 
Swastha dan Irawan, (2005) mendefinisikan konsep 
pemasaran sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 
pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi 
dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Bagian 
pemasaran pada suatu perusahaan memegang peranan 
yang sangat penting dalam rangka mencapai besarnya 
volume penjualan, karena dengan tercapainya sejumlah 
volume penjualan yang diinginkan berarti kinerja bagian 
pemasaran dalam memperkenalkan produk telah berjalan 
dengan benar. Penjualan dan pemasaran sering dianggap 
sama tetapi sebenarnya berbeda. 

Dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pemasaran merupakan usaha terpadu untuk 
menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan 
kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen 
untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui 
proses pertukaran atau transaksi. Kegiatan pemasaran 
perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada 
konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari 
konsumen. Perusahaan harus secara penuh tanggung jawab 
tentang kepuasan produk yang ditawarkan tersebut. Dengan 
demikian, maka segala aktivitas perusahaan, harusnya 
diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang pada 
akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba.

Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani 
konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba, atau 
dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan 
dengan biaya yang layak (Swastha dan Irawan, 2005). Ini 
berbeda dengan konsep penjualan yang menitikberatkan 
pada keinginan perusahaan. Falsafah dalam pendekatan 
penjualan adalah memproduksi sebuah pabrik, kemudian 
meyakinkan konsumen agar bersedia membelinya. 
Sedangkan pendekatan konsep pemasaran menghendaki 
agar manajemen menentukan keinginan konsumen terlebih 
dahulu, setelah itu baru melakukan bagaimana caranya 
memuaskan. Pemasaran merupakan faktor penting untuk 
mencapai sukses bagi perusahaan akan mengetahui adanya 
cara dan falsafah yang terlibat didalamnya. Cara dan falsafah 
baru ini disebut konsep pemasaran (marketing concept). 
Konsep pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan 
tiga faktor dasar yaitu:
a. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus 

berorientasi pada konsumen/pasar.
b. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi 

tujuan perusahaan, dan bukannya volume untuk 
kepentingan volume itu sendiri.

c. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus 
dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi.

Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan 
dapat menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan. Konsep 

pemasaran disusun dengan memasukkan tiga elemen pokok, 
yaitu (Kottler, 2001):
a. Orientasi konsumen/pasar/pembeli
b. Volume penjualan yang menguntungkan
c. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran 

dalam perusahaan.

Pada dasarnya, perusahaan yang ingin mempraktikkan 
orientasi konsumen ini harus:
a. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan 

dilayani dan dipenuhi
b. Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran 

dalam penjualannya 
c. Menentukan produk dan program pemasarannya
d. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk 

mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, 
serta tingkah laku mereka

e. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling 
baik, apakah menitikberatkan pada mutu yang tinggi, 
harga yang murah atau model yang menarik.

Dalam sistem pemasaran terdapat beberapa faktor yang 
saling tergantung dan saling berinteraksi satu sama lain. 
Faktor-faktor tersebut adalah (Kottler, 2001):
a. Organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran
b. Sesuatu (barang, jasa, ide, orang) yang sedang 

dipasarkan
c. Pasar yang dituju
d. Para perantara yang membantu dalam pertukaran (arus) 

antara organisasi pemasaran dan pasarnya. Antara lain 
pengecer, pedagang besar, agen pengangkutan, dan 
lain-lain

e. Faktor-faktor lingkungan seperti faktor demografi, 
kondisi perekonomian, faktor sosial dan kebudayaan, 
teknologi dan persaingan.

Assauri (2002) menyatakan proses dalam pemenuhan 
kebutuhan dan keinginan manusia disebut bauran pemasaran 
yang terdiri dari produk (product), penetapan harga (price), 
tempat (place), dan promosi (promotion).
a. Produk (product)
 Segala sesuatu yang berupa barang dan jasa yang 

ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, 
dibeli atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan dan 
memberikan kepuasan terhadap konsumen. Di dalam 
strategi bauran pemasaran, produk merupakan unsur 
yang paling penting, karena dapat mempengaruhi 
strategi pemasaran lainnya. Tujuan utama dari produk 
adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju 
dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau 
mengatasi persaingan.

b. Penetapan Harga (price)
 Dalam penetapan harga perlu diperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun 
tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi secara 
langsung adalah harga bahan-baku, biaya produksi, 
biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah dan 
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faktor lainnya. Faktor yang tidak langsung, namun 
erat hubungannya dalam penetapan harga, adalah harga 
produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh 
harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan 
komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan 
konsumen.

c. Tempat (place)
 Tempat penjualan produk meliputi channels, coverage, 

assortments, locations, inventory, dan transport. Produk 
disalurkan kepada pelanggan melalui saluran distribusi. 
Saluran distribusi adalah rangkaian perusahaan atau 
individu mana pun yang ikut serta dalam arus barang 
dan jasa dari produsen kepada pemakai akhir atau 
konsumen. 

d. Promosi (promotion)
 Variabel promosi meliputi antara lain sales promotion, 

advertising, sales force, public relation, and direct 
marketing.

Strategi pemasaran adalah suatu rencana pemasaran yang 
diutamakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Beberapa 
perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama tetapi 
strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat 
berbeda. Strategi dibuat berdasarkan suatu tujuan. Contoh: 
Produsen obat tradisional (jamu), menggunakan: Strategi 
untuk memenuhi keinginan masyarakat akan obat yang 
berkhasiat tinggi. Taktik berupa penawaran harga yang 
murah, dalam jumlah pembelian tertentu akan mendapatkan 
kalender, dan lain-lain.

Pengembangan Strategi Pemasaran
Ada 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran, 

yaitu (Kottler, 2001):
a. Segmentasi pasar
 Merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar 

itu terdiri atas beberapa segmen yang berbeda-beda. 
Dalam setiap segmen terdapat pembeli-pembeli yang 
mempunyai:
– kebutuhan yang berbeda-beda
– pola pembelian yang berbeda-beda
– tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai 

macam penawaran
b. Penentuan Posisi Pasar
 Perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi 

pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan 
maksimum untuk mencapai tujuan sebagai pelopor. 
Perusahaan baru dapat beroperasi setelah memperoleh 
posisi tertentu di pasar. Untuk mencapai posisi yang 
kuat perusahaan harus dapat memasuki segmen pasar 
yang menghasilkan penjualan serta tingkat laba paling 
besar.

c. Strategi Memasuki Pasar
 Adalah menentukan bagaimana memasuki segmen 

pasar yang dituju. Perusahaan dapat menempuh 
beberapa cara untuk memasuki segmen pasar yang 
dituju, yaitu:

– membeli perusahaan lain
– berkembang sendiri

Rokok Herbal
Rokok herbal tidak merusak kesehatan karena rokok 

herbal terbuat dari puluhan ramuan herbal yang diolah 
menjadi bahan-bahan campuran tembakau pilihan, sehingga 
mampu menetralkan kandungan tar & nikotin. Kandungan 
produk rokok herbal diukur dari bahan-bahan herbal yang 
menjadi komposisi baku rokok herbal tersebut. Bahan-bahan 
yang terkandung dalam rokok herbal, mampu memberikan 
terapi kesehatan, yaitu dengan membantu mengurangi 
racun yang terdapat di dalam paru-paru. Racun tersebut 
dikeluarkan dalam bentuk lendir sehingga membuat nafas 
menjadi lebih ringan. Beberapa bahan yang terkandung 
dalam puluhan bahan ramuan Rokok Herbal diantaranya 
adalah:
a. Daun Sirih atau dalam bahasa latinnya Piper Betle 

(Charica Betle), mengandung ragam senyawa kimia 
seperti minyak atsiri yang terdiri dari senyawa kavikol, 
karvakol, sineol, metil kavikol, eugenol, dan kavibetol. 
Selain itu, daun sirih juga mengandung tanin, gula 
dan amilum. Daun sirih bermanfaat untuk mengobati 
dan menyembuhkan sakit mata, Eksim, Bau mulut, 
Kulit gatal, Menghilangkan jerawat; Pendarahan gusi, 
Pendarahan Hidung, Bronkhitis, Batuk, Sariawan, 
Luka, Keputihan, Sakit jantung, Sifilis, Alergi, Diare, 
Sakit gigi, Sakit Jantung, Mengurangi produk ASI yang 
berlebihan. Daun sirih juga mempunyai sifat sebagai 
fungisida, antioksidan, dan antiseptik.

b. Kayu Siwak atau Miswak, berasal dari pohon 
Salvadore Persica yang tumbuh di sekitar kota Mekah 
dan Timur Tengah mempunyai zat anti bakteri serta 
enzim yang mampu mengurangi jumlah bakteri di 
dalam mulut sehingga gigi menjadi sehat dan mencegah 
timbulnya gigi berlubang serta efek diherbalfektan 
yang terdapat di dalam siwak dapat digunakan untuk 
menghentikan perdarahan gusi. Mineral yang terdapat 
di dalam siwak seperti Natrium Klorida, Kalium, 
Sodium Bikarbonat dan Kalsium Oksida juga berfungsi 
membersihkan gigi. Bau harum dan rasanya yang enak, 
timbul dari minyak alamiah berjumlah 1% dari seluruh 
komposisi. Manfaat kandungan kimiawi kayu siwak: 
Antibacterial acids, seperti astringents, abrasive dan 
detergents yang berfungsi untuk membunuh bakteri, 
mencegah infeksi dan menghentikan pendarahan pada 
gusi. Kandungan kimia seperti Klorida, Pottasium, 
Sodium Bicarbonate, Fluoride, Silika, Sulfur, Vitamin 
C, Trimethyl amine, Salvadorine, Tannins dan beberapa 
mineral lainnya yang berfungsi untuk membersihkan 
gigi, memutihkan dan menyehatkan gigi dan gusi. 

c. Madu, mengandung banyak mineral seperti natrium, 
kalium, magnesium, aluminium, besi, fosfor, dan 
kalium. Vitamin-vitamin yang terdapat dalam madu 
adalah enzim diastase, invertase, glukosa oksidase, 



27Suwarso, dkk.: Peningkatan usaha rokok kesehatan silokarang

peroksidase dan lipase. Semua zat tersebut berguna 
untuk metabolisme tubuh. Nilai kalori madu sangat 
besar yaitu 3.280 kal/kg yang berfungsi sebagai 
sumber energi. Asam utama yang terdapat dalam 
madu adalah asam glutamat. Komposisi kimia dalam 
Madu kemungkinan dapat mempengaruhi khasiat madu 
terutama dalam proses pengobatan (Purbaya, 2002; 
Jarvis, 1995)

Rokok herbal memberikan manfaat antara lain: 
(1) Ramuan terbentuk dari campuran bahan herbal dapat 
meminimalisir munculnya penyakit paru-paru dan saluran 
pernapasan. (2) Membantu meringankan penyakit kencing 
manis, liver, lambung, gangguan pencernaan, ginjal dan 
impotensi. (3) Asap rokok herbal mampu menetralisir 
kandungan racun-racun yang terdapat dalam darah dan 
organ tubuh. (4) Menormalkan tekanan darah, membantu 
sebagai terapi kecanduan narkoba, ganja dan minuman 
keras. (5) Menurunkan tingkat kolesterol, asam urat dan gula 
darah. (6) Membantu meringankan penyakit Herbalusitis dan 
Polip. (7) Meringankan keluhan penderita penyakit asma. 
(http://obyektif.com/kesehatan/read/manfaat_rokok_herbal/, 
tanggal akses 7 Februari 2013)

Penelitian Terdahulu
Penggunaan ekstrak herbal secara alami dapat 

meminimalisir adanya pengotor yang dapat masuk ke 
dalam tubuh. Residu asap rokok herbal dapat digunakan 
sebagai aromaterapi. Aromaterapi adalah istilah modern 
yang dipakai untuk proses penyembuhan kuno yang 
menggunakan sari tumbuhan aromatik murni. Suatu 
penelitian telah membuktikan bahwa aromaterapi 
terbukti dapat secara efektif mengurangi stress dan dapat 
membantu menyembuhkan kanker. Sifatnya yang mudah 
menguap menyebabkan minyak esensial yang dipakai 
dalam aromaterapi sangat baik untuk digunakan sebagai 
usaha untuk mencegah penyebaran infeksi di rumah sakit. 
Beberapa rumah sakit di melbourne telah mencobanya 
pada tahun 1987. Aromaterapi juga telah digunakan secara 
teratur sebagai obat penenang sebelum dan sesudah operasi 
di rumah sakit John Radcliffe and Churchill di Oxford, 
Inggris. Pada tahun 1928 seorang ahli kimia Prancis, Rene 
Maurice Gattefose, melakukan penelitian tentang efek 
medis penggunaan aromaterapi pada kulit. Penelitiannya 
ini merupakan langkah awal perawatan aromaterapi secara 
medis. Selanjutnya, Dr. Paolo Rovesti, direktur instituto 
Derivati Vegetalidi Milan meneliti efek aromaterapi pada 
penderita kecemasan dan depresi (Primadiati, 2002).

Penelitian Quit Tobacco Indonesia menemukan bahwa 
rokok herbal maupun rokok sintetis masih ada kadar 
nikotin dan bisa menyebabkan gangguan jantung. Sehingga 
apabila rokok dinyalakan atau dikonsumsi, satu batang 
rokok mengandung 7000 bahan kimia dan 69 diantaranya 
karsinogen. Sehingga hal tersebut tetap berbahaya bagi 
perokok maupun orang yang terkena asap rokok (perokok 
pasif) (http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/

info-sehat/13/05/10/mmkjgb-benarkah-rokok-herbal-tak-
berbahaya, tanggal akses 21 Juni 2013).

Penelitian tentang rokok herbal dimuat dalam Cancer 
Epidermiology, Biomarkers and Prevention journal, 
Desember 2009. Penelitian tersebut dipimpin oleh Stanton 
A. Glanzt, PhD, dokter serta ilmuwan dari Department of 
Medicine and Cardiovascular Research Institute, University 
of California, Amerika. Penelitian yang menelurkan 
kesimpulan bahwa rokok herbal sama bahayanya dengan 
rokok biasa. Nikotin menstimulasi rasa nyaman ke otak, rasa 
nyaman inilah yang membuat para perokok kecanduan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Anggota Kelompok Usaha rokok silokarang yang juga 
merupakan mitra kegiatan ini adalah ibu rumah tangga 
dan pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mitra 
kegiatan adalah kelompok masyarakat, di mana kelompok 
ini terdiri dari 3 kelompok usaha rumahan. Jumlah kelompok 
usaha terdiri dari 4 sampai 5 orang setiap kelompok usaha. 
Pendidikan mitra SD/SR sebanyak 8 orang, SMP 4 orang, 
dan SMA 2 orang. Mitra kegiatan merupakan penduduk 
Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Metode kegiatan yang dilakukan adalah metode ceramah, 
pelatihan, dan pendampingan mitra di bidang produksi dan 
pemasaran untuk meningkatkan usaha rokok silokarang. 
Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat 
dalam upaya peningkatan usaha rokok kesehatan silokarang 
disajikan pada Gambar 1. Program Pengabdian masyarakat 
ini dilakukan selama 10 bulan. Beberapa langkah yang 
dilakukan dalam melaksanakan program adalah sebagai 
berikut:
1. Pendampingan terhadap Mitra (Bulan ke-1)
 Sosialisasi terhadap mitra bersama mahasiswa dan 

dosen peneliti mensosialisasikan program Iptek Bagi 
Masyarakat, di sini mitra bersama mahasiswa dan dosen 
peneliti merencanakan program yang akan dilaksanakan 
dalam waktu 10 bulan guna pengembangan rokok 
kesehatan (silokarang). 

2. Pembelian Perlengkapan dan Peralatan (Bulan ke-2) 
 Membeli perlengkapan bahan-bahan rokok, mulai 

rempah-rempah sampai dengan pengemas rokok, membeli 
peralatan seperti mesin grinder dan roll rokok.

3. Pelatihan Penggunaan Alat (Bulan ke-3–4)
 Mengenalkan penggunaan peralatan mesin grinder dan 

roll rokok
4. Proses Produksi dan Pengemasan (Bulan ke-5–7) 
 Memproduksi rokok dengan menggunakan peralatan-

peralatan modern sampai dengan pengemasan rokok
5. Pemasaran (Bulan ke-8–9)
 Memasarkan produk (rokok silokarang) dengan sistem 

manajemen pemasaran dengan cara kerjasama dengan 
kios-kios rokok dan pedagang jamu dengan cara 
penjualan konsinyasi.
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6. Profit dan Keuntungan (Bulan ke-10)
 Menghitung BEP (Break Event Point) guna menentukan 

keuntungan yang diperoleh dalam usaha rokok 
kesehatan (silokarang) (Gambar 1).

HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 
yang ditempuh dengan 3 metode yaitu ceramah, pelatihan 
dan pendampingan maka menghasilkan perubahan sebagai 
berikut (Tabel). 

Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran 
keberhasilan program adalah sebagai berikut.
1. Keberlanjutan Usaha Mitra
 Usaha rokok silokarang sampai saat ini tetap berjalan 

dan berproduksi walaupun kegiatan IbM ini sudah 

berakhir. Mitra tetap melanjutkan usaha rokok 
silokarang, bahkan terjadi peningkatan omzet penjualan 
dan perluasan daerah pemasaran.

2. Kapasitas Produksi
 Dengan adanya bantuan alih transfer tekhnologi 

dari Program IbM, yang semula masyarakat hanya 
mampu memproduksi rokok silokarang 100 batang per 
kelompok selama satu minggu sekarang meningkat 
menjadi 10 bungkus sehari per kelompok dengan isi 
12 batang per bungkus. Sehingga dalam satu minggu 
kelompok usaha rokok silokarang menghasilkan 840 
batang rokok.

3. Omzet per bulan
 Semenjak adanya program IbM, yang memberi 

masukan dan pelatihan berkaitan dengan modernisasi 
baik dari segi pelintingan rokok maupun pengemasan, 
omzet penjualan meningkat dari Rp200.000 sebulan 
perkelompok menjadi Rp840.000 sebulan per 
kelompok. 

EVALUASI KEGIATAN

Permasalahan sebelum adanya program IbM ini adalah 
usahanya tidak dapat berkembang dikarenakan sumber 
daya manusia dan peralatan-peralatan yang digunakan 
sangat sederhana. Mulai cara pengolahan sampai cara 
pengemasannya menggunakan alat-alat tradisional, 
sehingga rokok mulai dahulu sampai sekarang terlihat 
kuno. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dapat diperoleh 
evaluasi program sebagai berikut:
1. Usaha rokok silokarang ini sudah mengalami beberapa 

kemajuan antara lain, peralatan yang lebih modern dan 
standarisasi sistem produksi. 

2. Permasalahan sekarang yang dihadapi oleh kelompok 
usaha rokok silokarang ini adalah kurangnya 
pemahaman tentang pembukuan atau pencatatan 
akuntansi, sehingga kelompok usaha rokok silokarang 
ini tidak dapat mengetahui sampai di mana kemajuan 
usahanya. Rata-rata kelompok usaha rokok silokarang 
ini tidak memiliki pengetahuan tentang pembukuan, 
padahal dalam meningkatkan sebuah usaha tidak 
hanya sebatas mendapatkan laba saja. Tetapi di sini 
perlu adanya strategi dalam mengembangkan usaha, 
misalnya menyisihkan 10% dari laba untuk keperluan 
usahanya dalam jangka panjang.

3. Selain masalah pembukuan kelompok usaha rokok 
silokarang ini juga kesulitan memperluas jaringan 
pemasaran ke luar wilayah Banyuwangi karena tidak 
adanya SIUP dan Izin Departemen Kesehatan.

4. Kelompok usaha rokok silokarang sulit mengirim 
contoh produk yang diminta pelanggan, bahkan putus 
hubungan kontak dengan pembeli yang berasal dari 
luar wilayah Banyuwangi karena kesulitan akses 
informasi. 

Pendampingan 
terhadap Mitra

Pembelian Perlengkapan 
dan Peralatan

Pelatihan
Penggunaan Alat

Proses Produksi & 
Pengemasan

Penjualan
Konsinyasi

Pemasaran Kerja sama dengan 
Kios jamu

Profi t
dan Keuntungan

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Program

Kegiatan Hasil Kegiatan Keberhasilan
Pelatihan 
maintenance 
dan 
Penggunaan 
Alat

1. Kelompok usaha dapat 
menggunakan mesin Grinder 
baik sebagai alat perajang 
juga sebagai mesin penghalus 
rempah-rempah.

2. Kelompok usaha dapat 
menggunakan alat roll rokok 
dari 3 bentuk roll rokok

100%

Pelatihan 
Produksi

Kelompok usaha sudah bisa 
memproduksi rokok dengan 
menghasilkan takaran yang pas 
baik rokok filter maupun kretek.

90%

Pelatihan 
Pengemasan

Kelompok usaha dapat 
mengemas rokok seperti rokok 
pada umumnya

80%

Pelatihan 
Pemasaran

Pangsa pasar rokok silokarang 
tidak hanya di desa Dadapan 
tetapi sudah mulai dikenalkan di 
luar kota.

75%
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5. Usaha rokok silokarang masih tergantung pada 
banyaknya pesanan pelanggan. Selama ini, pelanggan 
yang melakukan pemesanan hanya terbatas, padahal 
rokok silokarang ini memiliki banyak khasiat yang 
dirasakan pelanggan. Persoalan ini muncul karena 
promosi yang tidak maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang 
telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan 

usaha rokok silokarang melalui kegiatan modernisasi 
peralatan dan kegiatan pemasaran.

2. Usaha rokok silokarang merupakan usaha rumahan 
yang tadinya terlihat kuno namun sekarang telah 
menggunakan peralatan modern. 

3. Usaha rokok silokarang telah mampu melakukan 
kegiatan pemasaran melalui promosi sederhana.

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan 
antara lain:
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas 

Kesehatan setempat perlu memberikan perhatian 
terhadap kemajuan usaha rokok silokarang dengan 
membantu memberikan Surat Izin untuk pengembangan 
usaha.

2. Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Kabat yang 
mengembangkan usaha rokok silokarang perlu 

mendalami proses produksi dan proses pemasaran yang 
telah diberikan selama pendampingan untuk kemajuan 
usaha

3. Kegiatan pengabdian masyarakat perlu ditindaklanjuti 
dengan memberikan pendampingan dan pelatihan 
terkait pengelolaan pembukuan dan keuangan usaha.
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ABSTRAK

Penurunan potensi kayu dan non-kayu terobosan yang diperlukan untuk pendapatan baru. Peluang potensial berada di bawah 
tanaman tegaan pengembangan dan ekowisata. Tujuan penelitian untuk: mengetahui Kelayakan usaha pengadaan fasilitas pariwisata 
alam pada kawasan hutan produksi, permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar kawasan disebabkan imbasnya krisis ekonomi 
yang berkepanjangan, analisis kelayakan Present Value Bersih (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), Break 
Event Point (BEP) dan Payback Period (PBP). Tingkat bunga nilai BCR 13% dari 2,3 diperoleh untuk penyediaan toilet. Sementara 
3,1 dan 3,7 Kecepatan pendapatan untuk Break event point (BEP) proyek MCK pada tahun ke-5, untuk toko/warung BEP tahun ke-4 
Sedangkan untuk pengelolaan air terjun pada tahun ke-5. Pay back period (PBP) jangka waktu pengembalian proyek untuk MCK selama 
4 tahun, toko warung selama 3 tahun dan pengelolaan air terjun selama 3 tahun.

Kata kunci: ekotorisme, analisis, keuntungan, kerugian, proyek

ABSTRACT

Decrease the potential for timber and non-timber breakthroughs needed for new revenue. Potential opportunities are under 
development and ecotourism woods plant research objectives were to: determine eligibility provision of eco-tourism venture in production 
forests, the issues raised in the community about the impact caused prolonged economic crisis, feasibility analysis Present Value Net 
(NPV), Benefit cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), Break Event Point (BEP) and payback period (PBP). The interest rate 
of 13% BCR value of 2.3 is obtained for the provision of toilets. While 3.1 and 3.7 for the revenue Speed   Break even point (BEP) MCK 
project in year 5, to the shops/stalls BEP year 4 As for the management of falls in year 5. Pay back period (PBP) to project payback 
period of 4 years MCK, shop stalls for 3 years and waterfall management for 3 years.

Key words: ekotorisme, analysis, advantages, disadvantages, projects

PENDAHULUAN

Potensi sumber daya alam yang dimiliki perhutani sangat 
melimpah dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat. Menyikapi penurunan potensi produksi 
kayu dan non kayu perlu adanya terobosan baru untuk 
mendapatkan pendapatan baru.. 

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian dilakukan di sekitar wana wisata air terjun 

Pletuk yang bertujuan untuk mengetahui:
1. Kelayakan usaha pengadaan fasilitas pariwisata alam 

pada kawasan hutan produksi.
2. Mengetahui gambaran tentang usaha penyediaan 

fasilitas pariwisata alam oleh masyarakat
Pengertian pariwisata menurut (Egles, 2003) menetapkan 

dan menciptakan program pengembangan pariwisata 
yang dipergunakan untuk mendukung suatu konsep 
pengembangan pariwisata. Pariwisata berkembang karena 
adanya keinginan untuk mendukung suatu tujuan tertentu 
yang bersifat sosial, misal pendapatan ekonomi secara umum 

di sekitar wisata. Pendapatan para pihak dengan jiwa berbagi, 
penyerapan tenaga kerja dan sama-sama berkepentingan 
untuk kelestarian lingkungan (hutan), dengan sistem PHBM 
(pengelolaan hutan Bersama Masyarakat). 

Pariwisata menurut undang-undang nomor 09 tahun 
1990 adalah kegiatan atau sebagian dari kegiatan tersebut 
yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara 
untuk menikmati obyek daya tarik wisata serta usaha-usaha 
yang terkait di bidang tersebut. (Departemen Kehutanan, 
2006).

Fremont EK and James ER (2002) menyatakan bahwa 
ekowisata terdiri dari kawasan ilmiah yang relatif tak 
terganggu. Dengan niat yang betul-betul untuk melihat, 
mempelajari, mengagumi keindahan alam, flora, fauna 
termasuk aspek-aspek budaya, baik di masa lampau maupun 
di masa sekarang. 

Fungsi Wana Wisata bagi Masyarakat
a. Membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi 

masyarakat semua golongan dan lapisan masyarakat.
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b. Mendukung dan mendorong kegiatan kerajinan rumah 
(home industri) yang menjadi satu kesatuan dengan 
sektor wisata. (Dodik, 2006)

Fungsi Utama Wisata
Selama ini pariwisata menjadi harapan bagi banyak 

negara termasuk Indonesia sebagai sektor yang dapat 
diandalkan dalam pembangunan dan mengatasi krisis 
ekonomi pada sektor kehutanan, menurut Aqla (2002) 
ekowisata dapat menjadi program penting dalam 
memulihkan kerusakan hutan dan mengembalikan peranan 
masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan.

Kerja sama yang bisa dibina antar pihak
Kegiatan wisata di wilayah yang masih alami harus 

dilakukan dengan membangun kerja sama antara seluruh 
pelakunya: pemerintah, swasta dan masyarakat, manfaat 
yang diperoleh selayaknya kembali tidak hanya kepada 
para pelakunya namun terutama pada usaha-usaha untuk 
melestarikan lingkungan dan masyarakat. (Fandeli, 2005)

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu
Usaha tentang pengembangan air terjun Pletuk dilakukan 

di areal hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit 
II Jawa Timur yang letaknya berada di petak 34 B, RPH 
SOOKO.

Sasaran dan Alat
Sasaran dalam penelitian ini adalah penduduk sekitar 

kawasan yang berpartisipasi menanamkan modal di 
kawasan wanawisata air terjun dengan jenis kegiatan yang 
berbeda memenuhi keinginan dan kepentingan pengunjung 
yang berada telah dikembangkan yaitu, pengadaan fasilitas 
Wc dan Mck bagi pengunjung dengan dalam disebut kegiatan 
I, Pengadaan Fasilitas toko dan warung di sekitar kawasan 
disebut kegiatan II, dan pengelolaan kawasan air terjun 
disebut kegiatan III. Dalam penelitian ini digunakan alat 
berupa alat tulis, alat hitung, kamera, daftar pertanyaan 
(kuesioner), komputer serta alat perekam.

Metode Pengumpulan Data
Ada beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan 
metode sebagai berikut:

Metode Survei
Merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan 

langsung di areal atau di kawasan yang akan diamati dan 
yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan Data
a. Net Present Value (NPV)/Nilai Bersih Sekarang
 Suatu proyek dikatakan layak jika NPV > 0 yang 

berarti proyek tersebut member pengembalian yang 
diisyaratkan bernilai positif dan jika NPV < 0 proyek 
tidak layak di usahakan Rumus:

 NPV = PV penerimaan – PV pengeluaran
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 Keterangan:
 NPV = Nilai bersih sekarang
 PV = Present value
 Bt = manfaat yg di peroleh tiap tahun
 Ct = biaya yang di keluarkan setiap tahun
 t = Periode waktu (tahun)
 I = tingkat suku bunga

b. Benefit Cost Ratio (BCR)/Rasio Keuntungan
 Proyek di katakana layak bila BCR > 1.
 Rumus:
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 Keterangan:
 BCR = Rasio manfaat Biaya
 Bt = manfaat yg di peroleh tiap tahun
 Ct = biaya yang di keluarkan setiap tahun
 t = Periode waktu (tahun)
 I = tingkat suku bunga

c. Internal Rate of Return (IRR)
 IRR merupakan suku bunga diskonto yang menyebabkan 

jumlah diskonto pendapatan sama hasil diskonto biaya. 
Suatu proyek layak bila besar suku bunga diskonto.

 Rumus IRR 
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 IRR = Tingkat pengembalian internal
 Bt = manfaat yg di peroleh tiap tahun
 Ct = biaya yang di keluarkan setiap tahun
 t = Periode waktu (tahun)
 I  =  tingkat suku bunga
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d. Analisis Payback Periode
 Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 

mengembalikan seluruh modal investasi yang 
digunakan proyek 

 Rumus:

 Investasi awalPBP
Pendapatan

=
 

e. Analisis Break Event Point (BEP)
 Untuk mengetahui titik impas antara pendapatan dan 

pengeluaran

 Rumus:

 Total Penerimaan = Total pengeluaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkiraan analisis Rugi dan Laba Usaha pariwisata 
Alam

Pengembangan usaha pariwisata alam yang di 
kembangkan di KPH Lawu Ds ada 3 kegiatan perekonomian. 
Ketiga kegiatan tersebut mempunyai perkiraan analisis rugi 
laba yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini 
dapat dilihat pada Table 1 berikut.

Pengembangan penyediaan fasilitas MCK di kawasan 
pariwisata alam kegiatan tahun pertama mengalami 
kerugian karena invest yang banyak. Hal ini disebabkan 
tahun pertama hanya didapatkan pemasukan hanya 
Rp5.100.000 sehingga masih mengalami kerugian, sampai 

tahun ke tiga masih adanya investasi penyediaan fasilitas 
cukup banyak dari awal proyek. Pada akhir tahun proyek atau 
tahun 6 didapatkan saldo akhir penerimaan Rp36.600.000. 
Keuntungan terkecil didapatkan pada tahun ke-4 sebesar 
Rp8.000.000. ini dikarenakan masih adanya perbaikan 
fasiltas yang berupa atap dan closet. (Tabel 2)

Untuk kegiatan pengadaan prasarana proyek warung dan 
toko ini, didapatkan keuntungan pada tahun ke-3 sebesar 
Rp 81.000.000/tahun dan merupakan impass pengembalian 
modal usaha. Keuntungan terbesar pada tahun 6, komponen 
penerimaan bertambah yaitu dari sewa warung dan toko 
yang terus melonjak harganya sewa. Sedangkan tahun 1 
mengalami kerugian sebesar Rp79.000.000/tahun. Laba 
paling kecil pada tahun ke-3 terdapat pekerjaan pembenahan 
dinding toko dan warung yang kena banjir sehingga perlu 
adanya rehab kecil. (Tabel 3)

Sedangkan pada kegiatan III keuntungan terbesar juga 
didapatkan dari tahun ke-6 karena adanya penerimaan dari 
berbagai kegiatan pertunjukan tiap hari besar di tambah tiap 
hari minggu. Sebesar 453.000.000/th Keuntungan terkecil 
dihasilkan pada tahun ke-3 sebesar Rp 86.000.000, sama 
halnya dengan pola 1 dan 2 pada tahun ke 6 ini terdapat 
pemeliharaan jalan dan pembuatan talud penahan erosi.

Analisis Finansial
Kelayakan yang digunakan dalam analisis yaitu Net 

PresentValue (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal 
Rate of Return (IRR), BreakEvent Point (BEP) dan 
Payback Periode (PBP). Kriteria yang digunakan untuk 
ketiga kegiatan penyediaan fasilitas sarana prasarana dan 

Tabel 1. Rugi Laba Kegiatan Pengadaan Fasilitas MCK dan Area Parkir

Tahun ke-i Pengeluaran (Rp/tahun) Penerimaan (Rp/tahun) Laba/Rugi (Rp/tahun) Saldo (Rp/tahun)
1 15.000.000 5.100.000 -9.900.000 -9.900.000
2  2.500.000 5.200.000  3.300.000 -.6.600.000
3 2.600.000 6.600.000  4.000.000 -2.600.000
4 2.600.000 12.200.000 10.600.000 8.000.000
5 2.700.000 14.500.000  9.800.000 17.800.000
6 2.500.000 14.500.000 12.100.000 29.900.000

Total 27.900.000 50.800.000 29.900.000 36.600.000
Sumber: Data hasil pengolahan

Tabel 2. Rugi Laba Kegiatan Pengadaan Fasilitas Toko dan Warung

Tahun ke-i Pengeluaran(Rp/ha/tahun) Penerimaan (Rp/tahun) Laba/Rugi (Rp/tahun) Saldo(Rp/tahun)
1 150.000.000 81.000.000 -79.000.000 -79.000.000
2  25.000.000 102.000.000  77.000.000 -.2.000.000
3 26.000.000 109.000.000 83.000.000 81.000.000
4 26.000.000 122.000.000 106.000.000 187.000.000
5 25.000.000 143.000.000  96.000.000 283.000.000
6 22.000.000 142.000.000 118.000.000 403.000.000

Total 274.000.000 699.000.000 403.000.000  773.000.000
Sumber: Data hasil pengolahan 
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pengembangan pariwisata alam dapat dikembangkan dengan 
layak untuk diusahakan. (Tabel 4)
a. Benefit Cost Ratio (BCR)
 Dari hasil perhitungan pada tingkat suku bunga 13% 

nilai BCR didapatkan sebesar 2,3 untuk penyediaan 
sarana MCK. Sedangkan 3,1 dan 3,7 berturut turut untuk 
kegiatan proyek MCK, penyediaan fasilitas warung dan 
pengelolaan kawasan air terjun Bila dilihat dari nilai 
BCR yang diperoleh untuk ketiga penyediaan sarana 
pariwisata alam yang telah dikembangkan, mempunyai 
nilai lebih dari satu maka ketiga kegiatan proyek tersebut 
layak diusahakan. 

c. Internal Rate of Returns (IRR)
 Kegiatan proyek I diperoleh nilai IRR sebesar 34%, 

kegiatan proyek II sebesar 35% dan kegiatan proyek 
III sebesar 35%. Nilai IRR yang diperoleh melebihi 
suku bunga konsumsi yang dipakai yaitu 1% berarti 
kemampuan proyek untuk dapat mengembalikan modal 
yang digunakan lebih besar dari tingkat suku bunga 
yang tetap dan harus dibayar. Sampai pada suku bunga 
34% untuk kegiatan proyek I dan 35% untuk itu kegiatan 
proyek II dan III.

d. Break Even Point (BEP)
 Untuk perhitungan indikator BEP menunjukkan titik 

impas antara pengeluaran dan pendapatan. Untuk dapat 
mengetahui titik impas tersebut dilakukan perhitungan 
dengan kumulatif pendapatan dan total pengeluaran. 
(Tabel 5)

 Penilaian dengan Break Event Point (BEP) Pada proyek 
MCK itik impas atau BEP terjadi pada tahun ketiga 
Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ketiga terjadi 
titik impas antara pendapatan dan pengeluaran (Tabel 
2). Pada proyek MCK ini total pengeluaran sebesar 
Rp15.000.000 akan tertutupi oleh pendapatan pada 
tahun tiga yaitu sebesar Rp16.900.000. (Tabel 6)

 Usaha Pengadaan Toko/warung akan mengalami titik 
impas antara pengeluaran sama dengan pendapatan 
terjadi pada tahun yang kedua hasil kumulatif pada tiap 
tahunnya dan besarnya total pengeluaran. Besarnya total 
pengeluaran adalah Rp150.000.000 akan dapat tertutupi 
oleh pendapatan sebesar Rp183.000.000. (Tabel 7)

 Total pengeluaran yaitu sebesar Rp200.000.000 akan 
dapat ditutupi oleh pendapatan sebesar Rp307.000.000 
di tahun yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa 

Tabel 3. Rugi Laba Kegiatan Pengelolaan Kawasan Air Terjun

Tahun ke-i Pengeluaran(Rp/ha/tahun) Penerimaan (Rp/tahun) Laba/Rugi (Rp/tahun) Saldo/(Rp/tahun)
1 200.000.000 86.000.000 -84.000.000 -84.000.000
2  30.000.000 107.000.000  82.000.000 -.7.000.000
3 31.000.000 114.000.000  88.000.000  86.000.000
4 36.000.000 127.000.000 111.000.000 192.000.000
5 39.000.000 157.000.000 110.000.000 297.000.000
6 42.000.000 162.000.000 158.000.000 453.000.000

Total  378.000.000 753.000.000  515.000.000 973.000.000
Sumber: Data hasil pengolahan

Tabel 4. Kriteria analisis finansial

Kriteria finansia l Proyek I MCK Proyek II Toko/warung Proyek III Air terjun
BCR 2,3 3,1 3,7
NPV (Rp) 11.000.000 17.000.000 27.000.000
IRR 34% 35% 35%
BEP Tahun ke-5 Tahun ke-4 Tahun ke-5
BPP Tahun ke-4 Tahun ke-3 Tahun ke-3

Sumber: Data hasil pengolahan

Tabel 5. Penilaian nilai Pengadaan Fasilitas MCK dengan BEP

Tahun ke-i Pengeluaran (Rp/tahun) Penerimaan (Rp/tahun) Komulatif Pendapatan (Rp/tahun)
1 15.000.000  5.100.000  5.100.000
2  2.500.000  5.200.000  10.300.000
3  2.600.000  6.600.000  16.900.000
4  2.600.000 12.200.000  29.100.000
5  2.700.000 14.500.000  43.600.000
6  2.500.000 14.500.000  51.800.000

Total  27. 900.000 50.800.000  215.800.000
Sumber: Data hasil pengolahan



34  Jurnal Ekonomika, Vol. 6 No. 1 Juni 2013: 30–34

usaha ini pada tahun ketiga terjadi titik impas di 
mana pengeluaran sama dengan pendapatan dan tidak 
mengalami kerugian.

e. Pay Back Periode (PBP) 
  Perhitungan pay back periode pada kegiatan proyek 

MCK pengeluaran pada tahun pertama untuk sarana 
MCK sebesar Rp7.200.000. dengan rincian jenis biaya 
yang dikeluarkan meliputi biaya bahan bangunan, 
tenaga kerja dan perlengkapan MCK. Invesatasi pada 
tahun pertama ini akan dapat dikembalikan pada tahun 
ketiga. Hasil untuk proyek Toko dan warung II besarnya 
pengeluaran pada tahun pertama yaitu Rp96.000.000 
dan akan tertutupi pada tahun kedua 183.000.000 
Sedangkan pada proyek pengelolaan air terjun juga 
sama, pada tahun kedua jumlah pengeluaran di tahun 
pertama 151.000.000 akan dapat tertutupi pada tahun 
kedua sebesar 193.000.000..

KEIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

diamati maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Break event point (BEP) proyek MCK pada tahun 

ke-5, untuk tok/o warung BEP tahun ke-4 Sedangkan 
untuk pengelolaan air terjun pada tahun ke-5. Pay back 
period (PBP) jangka waktu pengembalian proyek untuk 
MCK selama 4 tahun, toko warung selama 3 tahun dan 
pengelolaan air terjun selama 3 tahun.

2. Masyarakat sekitar kawasan lebih tertarik untuk 
mengembangkan sarana dan prasarana yang setiap 
waktu mendatangkan finansial cash, dan ini dipilih 
jenis kegiatannya usaha MCK, buka tok/o warung, 
pengelola karcis.

Saran
1. Perlu diadakan kegiatan lanjutan untuk mendukung 

terwujudnya usaha ekonomi dalam bidang 
kepariwisataan alam

2. Perlu adanya program pendampingan dari tenaga 
profesional dalam bidang wisata untuk memajukan 
dan menjaga kelestarian alam di OTDW Air Terjun 
Pletuk.
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Tabel 6. Penlain Pengadaan Fasilitas Toko dan Warung dengan BEP

Tahun ke-i Pengeluaran (Rp/ha/tahun) Penerimaan (Rp/tahun) Komulatif Pendapatan (Rp/tahun)
1 150.000.000  81.000.000  81.000.000
2  25.000.000 102.000.000  183.000.000
3  26.000.000 109.000.000  292..000.000
4  26.000.000 122.000.000  414..000.000
5  25.000.000 143.000.000  510..000.000
6  22.000.000 142.000.000  652.000.000

Total  2 7 4.000.000  699.000.000  2.132.000.000
Sumber: Data hasil pengolahan

Tabel 7. Penilaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Air Terjun dengan BEP

Tahun ke-i Pengeluaran(Rp/ha/tahun) Penerimaan (Rp/tahun) Komulatif Pendapatan(Rp/tahun)
1 200.000.000  86.000.000  86.000.000
2  30.000.000 107.000.000  193..000.000
3  31.000.000 114.000.000  307.000.000
4  36.000.000 127.000.000  434.000.000
5  39.000.000 157.000.000  591.000.000
6  42.000.000 162.000.000  753.000.000

Total  378.000.000  7 53.000.000  2.364.000.000
Sumber: Data hasil pengolahan
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ABSTRAK

Politeknik UBAYA menerapkan pengelolaan arsip secara Sentralisasi, sehingga arsip-arsip yang dikelola sangat beragam dan 
jumlahnya banyak. Sebuah dokumen yang masuk adakalanya harus melalui disposisi berbagai pihak sebelum ditindaklanjuti. Terkadang 
tindak lanjut atas dokumen menjadi terlambat, karena lamanya proses disposisi dan petugas tidak memiliki sarana untuk memonitor 
keberadaan dokumen tersebut. Selain itu, lamanya waktu untuk menemukan kembali dokumen yang telah diarsip berakibat pada 
lamanya tanggapan yang harusnya diberikan terkait dengan dokumen tersebut. Permasalahan lain yang harus diperhatikan adalah 
perlunya ruang penyimpanan arsip sesuai standar dan dapat menampung volume arsip yang semakin banyak. Membangun sistem 
informasi kearsipan merupakan sarana yang dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan 
arsip. Membangun sebuah sistem informasi harus diawali dengan melakukan proses analisis dan desain terhadap aliran data dan aliran 
proses bisnis. Hasil dari proses ini berupa Data Flow Diagram (DFD). Setiap sistem informasi memerlukan database untuk menyimpan 
data. Data yang tersimpan dapat diambil oleh sistem dan hasil pengolahannya disimpan kembali dalam database. Dalam membangun 
sistem database terlebih dahulu dilakukan proses desain database yang akan digunakan oleh sistem informasi. Proses desain database 
dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Entity Relationship (ER) Diagram, sehingga apabila diimplementasikan dihasilkan 
sebuah penyimpan data yang bekerja secara efektif dan efisien.

Kata kunci: aliran data, aliran proses bisnis, arsip, database, Data Flow Diagram (DFD), efektif, efisien, Entity Relationship Diagram 
(ERD), informasi, sistem

ABSTRACT

Polytechnic UBAYA implement a centralized records management, thus the archives are managed very diverse and numerous. 
A document that goes sometimes have to go through the disposition of the various parties before the follow-up process. Sometimes a 
follow-up document might be late, because the length of the disposition and the clerk did not have the tools to monitor the existence of 
such documents. In addition, the length of time to discover those documents that has been filed resulting in long response associated 
with the document. Another issue to consider is the need for archival storage space that meets the standards and can accommodate the 
volume of records that are increasingly growing. Build archival information system is a tool that can be used as a solution to improve 
the effectiveness and efficiency in handling archives. Build an information system must begin with the process of analysis and design 
of the data flow and the flow of business processes. The results of those process is called Data Flow Diagram (DFD). Any information 
system requires a database to store data. Data may be retrieved by the system and the results of processing the information restored in 
the database. In building a database system, the first step need to do is design the database process which will be used by the information 
system. Database design process can be done using the approach of Entity Relationship (ER) diagram, so when those approach 
implemented can produce a data storage that works effectively and efficiently.

Key words: the data flow, the flow of bussines processes, archives, database, Data Flow Diagram (DFD), effective, efficient, Entity 
Relationship Diagram (ERD), information, system

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah sangat 
pesat dan dapat dipastikan setiap institusi bisnis telah 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti 
komputer dan jaringan intranet/internet serta perangkat 
penunjang lainnya. Kecepatan proses dan kemudahan 
operasional serta terjangkaunya daya beli terhadap teknologi 
informasi ini membuat setiap institusi bisnis berlomba-lomba 
memanfaatkannya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas 
kerja, sehingga dapat bersaing di era globalisasi ini. Kita 

sepakat menyatakan sekarang adalah eranya informasi dan 
globalisasi.

Secara umum perkembangan dalam era informasi 
menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: 
(1)  meningkatnya daya muat untuk mengumpulkan, 

menyimpan, memanipulasikan, dan menyajikan 
informasi; 

(2)  kecepatan penyajian informasi yang meningkat; 
(3)  miniaturisasi perangkat keras yang disertai dengan 

ketersediaannya yang melimpah; 
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(4)  keragaman pilihan informasi untuk melayani berbagai 
macam kebutuhan; 

(5)  biaya perolehan informasi, terutama biaya untuk 
transmisi data yang cepat dalam jarak jauh, yang secara 
relatif semakin turun; 

(6) kemudahan penggunaan produk teknologi informasi, 
baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat 
lunaknya; 

(7) kemampuan distribusi informasi yang semakin luas, 
dan karena itu informasi lebih mudah diperoleh, dengan 
menembus batas-batas geografis, politis, maupun 
kedaulatan;

(8)  meningkatnya ke gunaan informasi dengan 
keanekaragaman pelayanan yang dapat diberikan, 
hingga memungkinkan pemecahan masalah yang ada 
secara lebih baik serta dibuatnya prediksi masa depan 
yang lebih tepat (Barnard, 2011).

Laudon (2010) menjelaskan, sistem informasi adalah 
sekumpulan komponen yang saling terkait, yang saling 
bekerja sama mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan 
menyebarkan informasi untuk pengambilan keputusan, 
koordinasi, kontrol, analisa dan visualisasi dalam 
organisasi. Menurut James A. O’Brien (2005) sistem 
informasi dapat merupakan kombinasi teratur apa pun 
dari manusia. Hardware, software, jaringan komputer dan 
sumber data yang mengumpulkan, mentransformasikan, 
dan menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi. 
Beberapa tipe dari sistem informasi dapat dikelompokkan 
sebagai Sistem Informasi operasional dan sistem informasi 
manajemen (lihat Gambar 1).

Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi harus 
disertai dengan membangun sistem informasi, karena apabila 
kita hanya memanfaatkan teknologi informasi, maka kita 
hanya sebatas mengubah proses dan cara kerja yang tadinya 
menggunakan perangkat manual sekarang menggunakan 
komputer. Sementara data-data yang tersimpan di dalam 
komputer tidak diolah menjadi sebuah informasi berharga 
yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh divisi/
departemen yang dimiliki institusi bisnis tersebut, maupun 
para stakeholder.

Politeknik UBAYA merupakan sebuah institusi bisnis 
nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan vokasional. 
Dalam membangun komunikasi formal dari dan atau untuk 
setiap sivitas akademika serta departemen dan atau lembaga 
yang berada di dalam maupun di luar institusi Politeknik 
UBAYA menggunakan komunikasi tertulis berupa: surat 
(memo, edaran, pengumuman, undangan), laporan, dan lain-
lain. dan secara umum semuanya ini dapat kita katagorikan 
sebagai dokumen. Dokumen yang dihasilkan merupakan 
landasan formal terjadinya transaksi antar kedua belah 
pihak. Apabila telah tercapai tujuan transaksi tersebut, maka 
dokumen-dokumen yang tercipta merupakan bukti otentik 
yang sifatnya mengikat kedua belah pihak secara hukum. 
Oleh karena itu dokumen fisik tersebut harus dipelihara 
sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh institusi, sehingga 
menjadi arsip bagi pemiliknya (Barnard, 2011). Arsip-
arsip yang dimiliki Politeknik UBAYA tersimpan dalam 
bentuk fisik dokumen, sehingga apabila kita memerlukan 
kembali dokumen-dokumen tersebut, maka dilakukan 
proses pencarian atas fisik dokumen secara manual. Dengan 
proses seperti ini, banyak kendala yang dihadapi terutama 
dalam kecepatan pencarian, sehingga putusan yang diambil 
jika berlandaskan pada dokumen-dokumen tersebut akan 
terhambat. Semakin lama umur institusi bisnis tersebut 
berdiri, maka selama itu pula dokumen harus tersimpan 
dan tentu semakin bertambah banyak volumenya, apalagi 
menurut PP RI No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 
menjelaskan bahwa retensi (pemindahan) arsip inaktif untuk 
perguruan tinggi ada yang di bawah 10 tahun dan sekurang-
kurangnya 10 tahun (pasal 62).

Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2009 pasal 1 ayat 
2 menjelaskan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau 
peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan 
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan 
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, 

Gambar 1. Operations and management classifications of information systems
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maka peranan sistem informasi dan teknologi informasi 
dalam mengelola arsip telah memiliki kekuatan secara 
hukum, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 
membuat desain sistem informasi kearsipan yang bagaimana 
yang sesuai dengan karakteristik dunia pendidikan tinggi 
khususnya di Politeknik UBAYA.

Landasan Teori
Membangun sebuah sistem informasi kearsipan 

harus dilandasi pemahaman proses pengelolaan arsip 
secara manual, melalui pemahaman konsep dasar tentang 
pengelolaan kearsipan manual secara benar. Sedangkan 
dalam membangun sebuah sistem informasi harus 
memahami perangkat-perangkat penunjang dalam membuat 
analisis dan desain suatu sistem informasi. Uraian berikut 
ini menjelaskan landasan-landasan secara teori dalam 
membahas permasalahan yang menjadi objek penelitian 
ini.

Siklus Hidup Arsip
Menurut Sukoco (2007:95) bahwa arsip manual 

mempunyai siklus hidup terdiri dari lima tahap dan saling 
mempengaruhi satu sama lain yaitu:
a. Penciptaan
 Tahap ini merupakan tahapan dasar guna mengontrol 

perkembangan dokumen dan menetapkan aturan main 
bagaimana sebuah dokumen akan dikelola sesuai 
dengan nilai dan manfaatnya bagi organisasi.

b. Penyimpanan
 Tahap ini merupakan implementasi aturan main yang 

telah disusun pada tahap sebelumnya, yaitu bagaimana 
mengefisienkan proses retrival maupun pendistribusian 
arsip kepada pihak yang berkepentingan, termasuk 
bagaimana pergerakan ( f low of work) dokumen 
yang sangat mempengaruhi kualitas informasi yang 
dikandungnya.

c. Pengawasan
 Tahap ini terdiri dari bagaimana sebuah dokumen 

diperlakukan setelah pemanfaatannya dilakukan 
oleh sebuah organisasi. Bagi dokumen aktif dengan 
frekuensi penggunaan lebih dari 12 kali dalam setahun, 
perlu diberikan perhatian dalam pemanfaatannya, yang 
meliputi: bagaimana membuat prosedur penyimpanan, 
penggunaan peralatan f iling maupun tenaga 
penyimpanan menjadi efisien. 

d. Pemindahan (Retrieve)
 Tahap ini lebih menitikberatkan pada lokasi dokumen 

maupun arsip yang dimaksud dan melacaknya apabila 
tidak kembali dalam jangka waktu tertentu. 

e. Pemusnahan
 Tahapan ini berupa pemeliharaan dokumen yang 

dianggap penting ke lokasi yang dianggap tepat untuk 
menyimpannya, termasuk pemusnahan dokumen bila 
dirasa memenuhi asas cukup untuk dimusnahkan.

Prosedur Kearsipan
Menurut Amsyah (1998:63) prosedur kearsipan dibagi 

atas:
a.  Prosedur permulaan/pencatatan
 Seluruh surat yang masuk maupun keluar selalu terlebih 

dahulu dicatat dalam agenda surat dan setelahnya akan 
ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan.

b. Prosedur penyimpanan

Ada dua macam penyimpanan arsip manual antara lain 
sebagai berikut:
1) Penyimpanan sementara (pending file) yaitu tempat 

penyimpanan untuk arsip atau dokumen yang belum 
selesai diproses.

2) Penyimpanan tetap (permanent file)

Langkah-langkah penyimpanan tetap yaitu:
a) Memeriksa (inspecting)

(1) periksa apakah dokumen sudah lengkap dengan 
susunan benar;

(2) sudah adakah tanda ”release mark” (tanda 
pembebas) pada dokumen yang akan disimpan.

b) Mengindeks (indexing)
 Proses menentukan nama, judul/nomor yang akan 

digunakan sebagai kata tangkap (caption). Ada lima 
kemungkinan judul yang digunakan dalam mengindeks, 
antara lain sebagai berikut:
(1) nama perusahaan atau perorangan yang terdapat 

pada kepala surat (untuk surat masuk);
(2) nama orang yang bertanda tangan pada surat keluar 

atau surat masuk;
(3) nama perusahaan atau perorangan kepada siapa 

surat tersebut dialamatkan (untuk surat keluar);
(4) subjek umum yang menjadi pokok pembicaraan 

dalam surat;
(5) nama lokasi yang berhubungan dengan isi surat.

c) Memberi kode (coding)
 Memberi tanda pada surat dengan judul yang 

sudah ditentukan pada tahap indexing dengan cara 
melingkari atau menggarisbawahi nama yang dipilih 
dengan menggunakan pensil/pen berwarna atau 
menuliskan judul yang digunakan pada sudut kanan 
atas dokumen.

d) Menyortir (sorting)
 Apabila dokumen yang akan disimpan sekaligus dalam 

jumlah banyak maka dokumen-dokumen tersebut 
terlebih dahulu harus dikelompokkan menurut abjad 
sesuai judul/kata tangkap.

e) Menyimpan (storing)
 Menyimpan semua dokumen yang sudah disortir ke 

dalam map atau ordner yang dilakukan sesuai rencana 
yang telah ditentukan terlebih dahulu, kemudian 
disimpan dalam filling cabinet.

Sedangkan proses yang dilakukan untuk menjadikan 
dokumen berbentuk fisik agar tersimpan menjadi dokumen 
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yang berbentuk digital, sehingga dapat dijadikan sebagai 
arsip elektronik, adalah sebagai berikut:
a) Memindai (scanning)
 Tahap ini, seluruh dokumen yang akan disimpan dalam 

komputer terlebih dahulu dipindai dengan menggunakan 
mesin scanning.

b) Mengindeks (indexing)
 Tahap ini, dilakukan proses pemberian nama, judul/

nomor yang akan digunakan sebagai kata tangkap 
(caption) seperti halnya penyimpanan untuk arsip 
manual.

c) Menyimpan (storing)
 Setelah ditentukan kata tangkap untuk setiap dokumen 

yang sudah berada dalam komputer, selanjutnya 
dokumen-dokumen tersebut disimpan dalam folder 
yang sudah dibuat. Dalam hal ini, folder-folder tersebut 
dianggap sebagai filling cabinet untuk arsip manual. 
Dalam proses pembuatan folder-folder untuk menyimpan 
dokumen elektronik harus tetap menerapkan konsep 
sistem pengarsipan secara manual.

Sistem Pengarsipan
Ada lima macam sistem pengarsipan yang sering 

digunakan yaitu:
a. Sistem Tanggal (Chronologis)
 Sistem penyimpanan warkat yang didasarkan pada 

urutan waktu surat diterima atau waktu surat dikirim 
keluar [Amsyah (1998:76)].

b. Sistem Abjad
 Sistem Abjad adalah sistem penyimpanan dokumen 

yang berdasarkan urutan abjad dari kata tangkap (nama) 
dokumen yang bersangkutan [Amsyah (1998:83)].

c. Sistem Nomor
 Sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode 

nomor sebagai pengganti dari nama orang orang atau 
nama badan disebut sistem nomor (numeric filing 
system) [Amsyah (1998:100)].

d. Sistem Geografis
 Sistem geografis adalah sistem penyimpanan dokumen 

yang berdasarkan kepada pengelompokan menurut 
nama tempat [Amsyah (1998:124)].

e. Sistem Subjek
 Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen 

yang berdasarkan kepada isi dari dokumen bersangkutan 
[Amsyah (1998:148)].

Manajemen Arsip Elektronik
Menurut Suparjati, dkk. (2000:9) orang mengidam-

idamkan bahwa pada suatu saat akan terwujud suatu 
”kantor tanpa kertas” (paperless office), yakni ketika 
komputer semakin banyak digunakan dan segala macam 
informasi disampaikan dan dipertukarkan dalam bentuk 
data elektronik, sehingga tidak satu lembar kertas pun 
dibutuhkan lagi di dalam kantor. Menurut Sukoco (2007:112) 
komputerisasi dokumen telah mengubah cara pengarsipan 

informasi dengan memberikan kecepatan dan ketepatan 
dalam penyimpanan, pencarian, penemuan kembali, hingga 
pendistribusian dokumen dalam organisasi, sehingga fungsi 
dokumen sebagai sumber informasi dalam pengambilan 
keputusan dalam organisasi dapat dioptimalkan. Saat ini 
hampir semua institusi bisnis dan pemerintahan membangun 
website untuk memudahkan pertukaran informasi secara 
cepat, tepat dan efisien. 

Manfaat Manajemen Arsip Elektronik
Menurut Sukoco (2007:112), beberapa manfaat 

penggunaan sistem pengolahan secara elektrolik dengan 
mengimplementasikan Manajemen Arsip Elektronik antara 
lain:
1)  arsip cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan 

arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja;
2)  pengindeksan yang f leksibel  dan mudah 

dimodifikasikan berdasarkan prosedur yang telah 
dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan 
biaya. Bandingkan dengan mengubah sistem indeks 
kertas yang mengakibatkan berlaku hal sebaliknya;

3)  pencarian secara full-text, dengan mencari f ile 
berdasarkan kata kunci maupun nama f ile dan 
menemukannya dalam bentuk full-text dokumen;

4)  kecil kemungkinan text file akan hilang, hal ini 
disebabkan karena pengguna hanya dapat melihat 
di layar monitor atau mencetaknya tanpa dapat 
mengubahnya. Pengguna dapat juga mencarinya 
berdasarkan kata atau nama file jika tanpa sengaja 
terpindahkan. Tentunya ada prosedur untuk memback-
up file ke dalam media lain, misalnya CD atau external 
hard disk;

5)  menghemat tempat, dengan kemampuan satu CD-
RW berkapasitas 700 MB akan mampu menyimpan 
dokumen dalam bentuk teks sebanyak + 700 lembar 
(satu lembar setara dengan 100 KB dalam format PDF) 
atau ± 700 lembar foto (satu lembar setara dengan 1 MB 
dalam format JPG);

6)  mengarsip secara digital, sehingga risiko rusaknya 
dokumen kertas atau buram karena usia dapat 
diminimalisir karena tersimpan secara digital, juga 
risiko akan berpindahnya dokumen ke folder yang tidak 
semestinya atau bahkan hilang sekalipun akan aman 
karena disimpan secara digital;

7)  berbagi arsip secara mudah, karena berbagi dokumen 
dengan kolega maupun client akan mudah dilakukan 
melalui LAN bahkan internet;

8)  meningkatkan keamanan, karena mekanisme 
kontrol secara jelas dicantumkan pada buku pedoman 
pengarsipan secara elektronis maka orang yang 
tidak mempunyai otorisasi relatif akan sulit untuk 
mengaksesnya;

9) mudah dalam melakukan recovery data, dengan 
memback-up data ke dalam media penyimpanan yang 
compatible. Bandingkan dengan me-recovery dokumen 
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kertas yang telah sebagian terbakar atau terkena 
musibah banjir ataupun pencurian, pemback-upan akan 
sulit dilakukan lagi.

Selain manfaat diatas, organisasi juga perlu 
mempertimbangkan hal-hal negatif berikut (Skupsy dalam 
Sukoco, 1999):
1)  adanya peluang untuk memanipulasi file seperti 

menciptakan, menyimpan, memodifikasi, atau 
menghapus dalam segala cara;

2)  kesulitan untuk melihat berbagai file karena format file, 
ketersediaan jaringan, ataupun akses untuk berbagai file 
dengan yang lain;

3)  kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya 
indikasi terlebih dahulu, misalnya server terserang virus 
atau terhapus secara permanen karena tidak sengaja.

Analisis Sistem
Menurut Senn James A. (1989: 12) analis sistem 

bertanggung jawab melakukan studi sistem untuk 
mempelajari fakta-fakta yang relevan tentang kegiatan 
bisnis, lebih ditekankan pada pengumpulan informasi 
dan menentukan berbagai persyaratan dalam membangun 
sistem. Setiap sistem bisnis memiliki satu atau lebih 
gambaran aktivitas entitas yang disebut dengan sistem 
informasi. Sistem ini merupakan aliran data dari seseorang 
atau departemen ke departemen lain dan dapat mencakup 
segala sesuatu yang terhubung dengan sistem komputer 
untuk menghasilkan laporan ke berbagai pengguna. Dalam 
membangun sistem informasi berbasis komputer dapat 
dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, antara lain:
a. Systems Development Life Cycle (SDLC) Method
b. Structured Analysis Development (SAD) Method

Sistem informasi yang dibuat tidak hanya mengatur 
proses dan aliran data, akan tetapi memerlukan aktivitas 
penyimpanan dan pengambilan data. Oleh karena 
itu, membangun sebuah sistem informasi harus juga 
dilengkapi dengan membangun sistem basis data. Proses 
desain yang dapat digunakan untuk membangun sistem 
basis data tersebut dengan metodologi desain konseptual 
database. Dalam membangun konseptual database tersebut 
dengan menggunakan pendekatan ERD (Entity Relational 
Diagram). Diagram Hubungan Entitas, adalah jenis 
diagram untuk menyajikan sifat serta hubungan antara 
data atau pendukungnya. Merancang sistem basis data 
menggunakan ERD untuk memodelkan struktur fisik dari 
hubungan (relasi) antar basis data, sedangkan analis bisnis 
menggunakan ERD untuk menentukan model data yang 
diperlukan secara logis atau dihasilkan dari suatu proses.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Senn James A. (1989), Membangun solusi sistem 
informasi suatu permasalahan bisnis dapat menggunakan 

pendekatan Information System Development Cycle dan 
Structured Analysis Development Method.

Information System Development Cycle
Information System Development Cycle, meliputi aktivitas-
aktivitas: investigasi, analisis, desain, implementasi dan 
pemeliharaan. Terkait dengan penelitian ini sesuai dengan 
judul yang diajukan, tahap-tahap yang digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan di atas adalah dengan 
melakukan tahap: investigasi, analisis dan desain.

Tahap Investigasi
Tahap ini dilakukan proses pengamatan secara seksama 

atas proses pengelolaan dokumen masuk dan dokumen 
keluar, dari penciptaan dokumen, pengolahan dokumen, 
penyimpanan dokumen sampai dengan pemusnahan 
dokumen.

Tahap Analisis
Tahap ini memanfaatkan hasil dari proses investigasi 

untuk menentukan analisa kebutuhan informasi dari setiap 
karyawan, pelanggan dan stakeholder yang terkait dengan 
institusi Politeknik UBAYA. Serta membuat kebutuhan 
fungsional dari sistem informasi yang akan dibuat untuk 
menentukan skala prioritas dan kebutuhan dari semua 
stakeholder.

Tahap Desain
Tahap ini menentukan kebutuhan spesifikasi perangkat 

keras, perangkat lunak, user, jaringan dan sumber data, serta 
produk informasi yang memenuhi persyaratan fungsional 
dari sistem informasi yang diusulkan.

Dengan tiga tahap ini akan dihasilkan sebuah bentuk 
umum solusi dari permasalahan yang terjadi. Sedangkan 
implementasi dan pemeliharaan merupakan proses 
selanjutnya untuk merealisasikan menjadi sebuah produk 
jadi dengan menggunakan bahasa pemrograman apa saja.
Tahap desain ini adalah metode yang dapat digunakan 
adalah:

Structured Analysis Development Method
Analisis struktur lebih menitikberatkan pada 

penentuan sistem apa atau aplikasi yang diperlukan untuk 
melaksanakannya. Hal ini memungkinkan setiap individu 
untuk melihat unsur-unsur logika (sistem apa yang 
seharusnya melakukannya) sebagai bagian dari komponen-
komponen fisik yang digunakan (komputer, jaringan, media 
simpan, dan lain-lain). Elemen penting dari analisis struktur 
berupa: simbol-simbol grafis, data flow diagram (DFD) dan 
kamus data tersentralisasi. DFD digunakan untuk membuat 
desain sistem terhadap proses dan komponen apa saja yang 
harus dibuat. Transformasi data dari input menjadi output, 
melalui proses yang terkait dengan sistem yang akan 
dibuat. 
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Metodologi Desain Konseptual Database
Sistem yang akan dibuat tentu memerlukan penyimpanan 

dan pengambilan data yang telah terdapat dalam sebuah 
database, oleh karena itu untuk membuat desain database 
tersebut dengan membuat masing-masing model data 
konseptual yang terdiri dari: Entity types, Relationship 
types, attributes, attribute domain, candidate keys, primary 
keys. 

PEMBAHASAN DAN HASIL

Politeknik UBAYA menggunakan asas sentralisasi 
dalam mengelola semua dokumen masuk (Ingoing) dan 
dokumen keluar (Outgoing). Staf layanan administrasi 
yang bertugas menangani dokumen akan mencatat dalam 
buku agenda surat masuk dan surat keluar. Setiap dokumen 
masuk diberi lembar disposisi, kemudian dokumen tersebut 
disampaikan kepada si penerima dokumen. Disposisi atas 
dokumen terkadang diperlukan juga dari pihak-pihak lain 
yang terkait dengan isi dokumen yang diterima. Pada tahap 
ini, permasalahan sudah dapat terjadi, karena disposisi 
yang berantai terkadang berhenti pada salah satu pihak 
dalam waktu lama. Petugas arsip tidak memiliki perangkat 
penunjang untuk mendeteksi satu per satu apakah proses 
disposisi terhadap dokumen tersebut telah dilakukan. 
Sehingga tanggapan atas dokumen tersebut dapat dilakukan 
berdasarkan disposisi yang diberikan.

Proses selanjutnya, apabila dokumen telah ditindaklanjuti, 
maka dokumen tersebut harus disimpan pada tempat yang 
telah disediakan sebagai dokumen yang bersifat aktif. Hal 
ini, karena dokumen-dokumen ini suatu saat diperlukan 
kembali untuk pengambilan keputusan. Kecepatan 
penemuan kembali atas dokumen yang telah disimpan 
sangat bergantung pada sistem kearsipan yang digunakan. 
Pemilihan sistem kearsipan yang digunakan seharusnya 
memperhatikan secara komprehensif seluruh dokumen yang 
dimiliki. Kurang tepatnya dalam menganalisis dokumen 
yang dimiliki berakibat pada kurang tepatnya pemilihan 
sistem penyimpanan arsip, sehingga berdampak pada 
lambatnya menemukan kembali arsip yang dibutuhkan. 
Bagi sebuah lembaga yang menyediakan layanan jasa: 
lambat, tidak efisien, merupakan suatu keadaan yang tidak 
dapat diterima oleh para customer.

Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah semakin 
lama umur institusi tersebut berdiri, maka semakin banyak 
dokumen yang harus dikelola serta memerlukan ruang 
penyimpanan yang semakin besar dan biaya penanganan 
dokumen semakin mahal, karena semua dokumen harus 
terjaga dari kehilangan dan kerusakan fisik. Berdasarkan 
pada fakta-fakta ini serta dengan ditunjang kekuatan 
landasan hukum yang memberikan ruang gerak untuk 
memanfaatkan sistem informasi beserta teknologi informasi 
untuk menjawab permasalahan diatas. Langkah awal yang 
harus disiapkan untuk membuat sistem informasi tersebut 
adalah melakukan desain sistem informasi apa saja yang 
diperlukan berdasarkan aktivitas rutin yang dilakukan 
oleh pengguna. Selain itu pula harus dibuat desain 
database seperti apa yang dibutuhkan untuk menyimpan 
data hasil dari proses pemanfaatan sistem informasi, serta 
sistem penyimpanan arsip seperti apa yang dipilih untuk 
menyimpan data-data hasil digitalisasi fisik dokumen ke 
dalam komputer. Berdasarkan proses investigasi terhadap 
aktivitas real yang dilakukan petugas, serta isian formulir 
dan dokumen-dokumen yang dikelola petugas di lingkungan 
Politeknik UBAYA, serta kebutuhan-kebutuhan dari pihak 
stakeholder terhadap dokumen yang dimiliki Politeknik 
UBAYA merupakan landasan dalam membuat desain dan 
analisis sistem informasi yang diperlukan untuk keperluan 
implementasi Sistem Informasi Kearsipan Politeknik 
UBAYA. Context Diagram DFD Level 0 (lihat Gambar 2) 
menjelaskan secara umum sistem yang diperlukan, yaitu:
a. Fasilitas yang dikelola oleh Petugas Arsip, meliputi:

1) Entry data stakeholder yang mengirim atau 
menerima dokumen;

2) Mengelola Dokumen Ingoing dan Outgoing
b. Fasilitas yang disediakan untuk stakeholder yaitu 

mengelola dokumen Ingoing dan atau Outgoing.

Context Diagram untuk DFD level 1 (lihat gambar 3 dan 
gambar 4) dan level-level lebih terdalam lagi memberikan 
uraian lebih rinci tentang proses-proses yang terdapat dalam 
sistem informasi yang akan dibuat. Proses yang diperlukan 
dalam sistem informasi, seperti: Add, Edit, Update dan 
Delete Data dokumen Ingoing dan Outgoing. Selain aliran 
proses, diperlukan juga instruksi mengambil dan menyimpan 
data dalam database.

Membangun model database fisik dilakukan dengan 
pendekatan metode Entity Relationship Diagram. 
Berdasarkan investigasi terhadap data-data yang dikelola 
oleh petugas kearsipan, maka dalam membangun sebuah 
Sistem Informasi Kearsipan diperlukan penyimpanan 
data dalam sebuah database. Prinsip dasar yang harus 
diperhatikan dalam membangun sistem basis data ini adalah 
meminimalkan terjadinya redundancy data, sehingga 
diperlukan pemisahan menjadi beberapa tabel-tabel yang 
saling memiliki relasi (relationship). Hasil dari proses 
pembuatan model database fisik berdasarkan kondisi yang 
ada di Politeknik UBAYA dapat dilihat pada Gambar 5.Gambar 2. Context Diagram (DFD Level 0) Sistem Informasi 

Kearsipan
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Proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah 
menyiapkan struktur folder yang digunakan untuk 
menyimpan file-file hasil digitalisasi dokumen. Struktur 
folder yang digunakan sesuai dengan sistem kearsipan 
yang dipilih berdasarkan pada kondisi real dokumen yang 
diterima (ingoing) dan dokumen yang dikirim (outgoing). 
Hasil analisis terhadap seluruh dokumen yang dimiliki oleh 
Politeknik UBAYA, maka sistem kearsipan yang tepat untuk 
digunakan adalah Sistem Subjek dengan dikelompokkan 
berdasarkan Main Guide, Division Guide, Sub dan Sub-Sub 
Division Guide. Hasil pengelompokan tersebut dapat dilihat 
pada gambar 6, dan berdasarkan hasil ini digunakan sebagai 
dasar dalam membuat folder untuk menyimpan dokumen 
ingoing dan outgoing.

Gambar 4. Context Diagram (DVD Level 1) Update Data 
Ingoing dan Data Outgoing

Gambar 5. Model Database fisik menggunakan metode Entity Relationship Diagram

Gambar 3. Context Diagram (DFD Level 1) Add, Edit, Delete Data Ingoing dan Data Outgoing
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Gambar 6. Desain Sistem Kearsipan sebagai Dasar untuk Membuat Folder pada e-filling
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KESIMPULAN

Analisis dan desain sistem informasi dan desain 
sistem database sangat membantu untuk untuk memahami 
kompleksitas sistem informasi yang akan dibuat. Selain itu 
pula memberikan panduan bagi para programmer dalam 
mengimplementasikannya menjadi sebuah perangkat 
lunak. Dengan membangun sistem informasi kearsipan ini 
merupakan langkah awal untuk menciptakan sebuah kantor 
yang bebas kertas (paperless office). Banyak nilai ekonomis 
yang akan diperoleh dengan membangun paperless office, 
dari penghematan sarana dan prasarana pemeliharaan 
dokumen, pengurangan penggunaan tinta dan kertas 
sebagai salah satu wujud untuk mendukung kepedulian 
lingkungan.

SARAN

Untuk penelitian lanjutan dapat memanfaatkan 
penggunaan UML (Unified Modelling Language) sebagai 
perangkat untuk melakukan proses analisis dan desain sistem 
informasi serta desain database. Sedangkan pemilihan 
sistem kearsipan harus berdasarkan fakta dokumen yang 
dikelola, agar dihasilkan sistem kearsipan yang tepat.
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