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Analisa Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Program Sertifikasi 
Dosen Melalui Kinerja Dosen Bersertifikasi pada Perguruan Tinggi 
Swasta di Kabupaten Jember

Analysis of Student Satisfaction to Teaching Certification Program by Certified 
Lecturer Performance at Private Universities in Jember District

Nike Norma Epriliyana; Nursyamsida Tohari; Suwarso
Dosen Tetap Akademi Akuntansi PGRI Jember

abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Program Sertifikasi Dosen melalui Kinerja 

Dosen Bersertifikasi di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang terkait dengan Program Sertifikasi 
Dosen. Variabel eksogen yaitu Program Sertifikasi Dosen (X); variabel intervening yaitu Kinerja Dosen (Z); dan variabel endogen 
yaitu Kepuasan mahasiswa (Y). Sampel berjumlah 209 responden yang terdiri dari teman sejawat dosen bersertifikasi dan mahasiswa 
pada enam Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jember. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data 
menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sertifikasi Dosen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
dosen bersertifikasi; Kinerja dosen bersertifikasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa; dan Program Sertifikasi 
dosen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa. 

Kata kunci: Program Sertifikasi Dosen, Kinerja Dosen; Kepuasan Mahasiswa

abstract
This study aims analyze students satisfaction to Teaching Certification Program by certified lecturer performance at Private 

Universities in Jember District. This research is further associated with the Teaching Certification Program. The exogenous variable 
is Teaching Certification Program (X); the intervening variable is Certified Lecturer Performance (Z); and the endogenous variable is 
Student Satisfaction (Y). Sample consists of 209 respondents at six private universities in Jember District. The research method using a 
quantitative approach. This research using path analysis. The result shows that the Teaching Certification Program has significant effect 
on Certified Lecturer Performance; The Certified Lecturer Performance has significant effect on Student Satisfaction; and Teaching 
Certification Program has significant effect on Student Satisfaction.

Key words: Teaching Certification Program; Certified Lecturer Performance; Student Satisfaction 

pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa 
pulau yang memiliki banyak sekali perguruan tinggi. 
Tingkat pengangguran lulusan yang dihasilkan perguruan 
tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia dari tahun 
ketahun sangatlah tinggi dibandingkan dengan angkatan 
kerja. Menurut data rumah perubahan mulai tahun 2007 
angka pengangguran program Diploma dan Sarjana 
mencapai 2.488.000 orang, dan tiap tahun angka ini 
mengalami peningkatan yang signifikan (Kasali, 2010: 2). 
Ironis sekali kalau melihat output perguruan tinggi seperti 
diatas, ini menandakan kualitas pendidikan di Indonesia 
bisa dikatakan masih rendah. Padahal pemerintah Indonesia 
sudah memberikan sertifikasi untuk tenaga pendidik guna 
meningkatkan kualitas dosen dalam menciptakan mahasiswa 
yang mempunyai skill sesuai dengan bidangnya sehingga 
mahasiswa dapat diterima di instansi negeri, swasta atau 
dapat berwirausaha.

Provinsi jawa Timur khususnya kabupaten jember 
memiliki perguruan tinggi swasta sebanyak 20 (APTISI 
JAWA TIMUR, 2013), hampir semua perguruan tinggi 
swasta di kabupaten jember memiliki dosen yang 
bersertifikasi. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen 
(UUGD) pasal 16 disebutkan bahwa dengan adanya 
peningkatan kesejahteraan guru diharapkan akan terjadi 
peningkatan mutu pendidikan nasional dari segi proses yang 
berupa layanan dan hasil yang berupa luaran pendidikan. 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan secara eksplisit mengisyaratkan adanya 
standarisasi isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
pembiayaan, dan penilaian pendidikan dalam mencapai 
tujuan pendidikan nasional.

Masalah yang banyak dialami oleh perguruan tinggi 
pada umumnya adalah masalah lulusannya yang banyak 
sekali tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari 
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bangku perkuliahan. Kondisi semacam ini mengindikasikan 
bahwa sertifikasi dosen tidak menjamin kualitas mahasiswa. 
Jika output perguruan tinggi banyak yang menganggur 
berarti kualitas dosen dalam memberikan pembelajaran 
di kelas perlu di evaluasi untuk meningkatkan kepuasan 
mahasiswa. Dari beberapa masalah diatas, perlu dilakukan 
kajian lebih lanjut terkait dengan program sertifikasi dosen 
yang berkaitan dengan tingkat kepuasan mahasiswa pada 
perguruan tinggi swasta di kabupaten Jember. Berpedoman 
pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Apakah program sertifikasi dosen berpengaruh 

terhadap kinerja dosen bersertifikasi pada Perguruan 
Tinggi Swasta di Kabupaten Jember?

2. Apakah kinerja dosen bersertifikasi berpengaruh 
terhadap tingkat kepuasan mahasiswa pada Perguruan 
Tinggi Swasta di Kabupaten Jember?

3. Apakah program sertifikasi dosen berpengaruh 
terhadap tingkat kepuasan mahasiswa pada Perguruan 
Tinggi Swasta di Kabupaten Jember?

tinjauan pustaka

Program Sertifikasi Dosen
Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik untuk dosen. Sertifikasi dosen bertujuan untuk 
menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan 
dosen dalam melaksanakan tugas, melindungi profesi 
dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, 
meningkatkan proses dan hasil pendidikan dan mempercepat 
terwujudnya tujuan pendidikan nasional (Buku Pedoman 
Sertifikasi Pendidik, 2013). Program Sertifikasi Dosen 
dinilai berdasarkan penilaian deskripsi diri dosen yang 
disertifikasi (DYS). 

Deskripsi diri menurut Peraturan Pemerintah No. 37 
Tahun 2009 pasal 4 ayat (4) butir c, adalah "pernyataan 
diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam 
pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan 
Tinggi". Instrumen Deskripsi Diri (dosen) terdiri dari 
lima unsur yaitu Pengembangan Kualitas Pembelajaran, 
Pengembangan Keilmuan/Keahlian, Pengabdian Kepada 
Masyarakat, Manajemen/Pengelolaan Institusi, Peningkatan 
Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan. Pada masing-masing 
unsur terdapat uraian yang harus dapat menggambarkan 
empat kompetensi yaitu (1) pedagogik, (2) profesional, (3) 
kepribadian dan (4) sosial.

Kinerja Dosen
Hasibuan (2000:105) menyatakan bahwa kinerja 

adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan 
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan. Dosen 
adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat (UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
2005). Dalam UU Guru dan Dosen dijelaskan bahwa dosen 
memiliki kewajiban:
1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat; 
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, 

serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni; 

4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi 
fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta 
didik dalam pembelajaran; 

5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, 
hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; 
dan 

6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

Kepuasan Mahasiswa 
Mahasiswa merupakan salah satu pengguna jasa 

perguruan tinggi (pelanggan). Kepuasan pelanggan sulit 
untuk digambarkan karena kepuasan bersifat relatif dan 
abstrak. Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang 
sederhana, maupun kompleks dan rumit. Kepuasan secara 
sederhana dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu 
(Tjiptono, 2006:348). Ada 5 dimensi untuk menentukan 
kualitas jasa. Dimensi-dimensi inilah yang digunakan 
pelanggan untuk menilai kualitas jasa, yang didasarkan pada 
perbandingan antara jasa yang diharapkan dan jasa yang 
dipersepsikan. Gap antara jasa yang diharapkan dan yang 
dipersepsikan merupakan ukuran kualitas jasa. Adapun 
kelima dimensi pokok yang dimaksud adalah (Parasuraman 
dalam Susanto, 2008):
1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, 

pelengkapan, staf, dan sarana komunikasi. 
2. Keandalan (reliabilty), yakni kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan segera, akurat, dan 
memuaskan.

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para 
staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan 
pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, 
kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 
yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau 
keragu-raguan.

5. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam 
melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian 
pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
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Penelitian Terdahulu
Susanto (2008) dalam penelitiannya terkait kualitas 

pelayanan jasa perguruan tinggi terhadap kepuasan dan 
loyalitas mahasiswa di Kabupaten Jember mengemukakan 
bahwa kualitas pelayanan jasa perguruan tinggi berpengaruh 
terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa di Kabupaten 
Jember. 

Lestari (2010) dalam penelitiannya terkait pengaruh 
sertif ikasi guru terhadap kinerja guru di Klaten 
menyimpulkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat 
pendidik memiliki kinerja lebih disiplin dan meningkatkan 
kemampuannya. Meski demikian, kinerja guru yang telah 
memiliki sertifikasi belum bisa dinilai maksimal karena 
metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi dan 
belum memenuhi ketentuan mengajar 24 jam seminggu. 

Hariri (2010) dalam penelitiannya tentang dampak 
sertifikasi guru terhadap kinerja guru pascasertifikasi di 
Jawa Barat mengemukakan bahwa sertifikasi memiliki 
pengaruh yang rendah terhadap kinerja guru. Hasil analisis 
perbandingan kinerja guru sebelum dan setelah lulus 
sertifikasi di mana rata-rata kinerja guru pascasertifikasi 
justru mengalami penurunan dibandingkan sebelum 
sertifikasi. 

kerangka konseptual

Mengacu pada latar belakang masalah, maka kerangka 
konseptual penelitian adalah sebagai berikut:

metode penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilaksanakan ini 
adalah penelitian eksplanatori (explanatory research), 
artinya penelitian yang menjelaskan secara keseluruhan 
dari objek yang diteliti dalam batas-batas tertentu, yaitu 
terkait dengan program sertifikasi dosen, kinerja dosen 
bersertifikasi dan tingkat kepuasan mahasiswa. Populasi 
dalam penelitian ini merupakan populasi infinit yaitu 
populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Sekaran (2006) 
menyatakan ukuran sampel untuk analisis multivariate 
(termasuk regresi linier berganda) sebaiknya 10 x lebih besar 
dari jumlah variabel penelitian. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, maka peneliti menentukan jumlah sampel 
penelitian sebesar 209 responden pada enam Perguruan 
Tinggi Swasta di Kabupaten Jember.

Program Sertifikasi Dosen (X) diukur berdasarkan 
penilaian mahasiswa terhadap program sertifikasi dosen 
melalui penilaian kinerja dosen yang bersertifikasi 
dengan indikator pengembangan kualitas pembelajaran; 
pengembangan keilmuan/keahlian; pengabdian kepada 
masyarakat; manajemen/pengelolaan institusi; peningkatan 
kualitas kegiatan kemahasiswaan. Kinerja Dosen 
Bersertifikasi (Z) diukur berdasarkan penilaian dari teman 
sejawat dosen bersertifikasi dengan indikator melaksanakan 
tri dharma perguruan tinggi; merencanakan, melaksanakan 
proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi 
hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan 
kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan 
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam 
pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-
undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan 
etika. Tingkat Kepuasan Mahasiswa (Y) diukur berdasarkan 
penilaian mahasiswa terhadap dosen yang bersertifikasi 
dengan indikator keandalan (reliability); daya tanggap 
(responsiveness); jaminan (assurance), empati (empathy). 

teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
program SPSS ver 16 for windows. Beberapa teknik analisis 
data dilakukan sebagai berikut:
a. Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji validitas dilakukan 

guna memastikan akuransi alat ukur yang digunakan. 
Kriteria setiap item pertanyaan dinyatakan valid apabila 
nilai r (koefisien korelasi antara skor butir pertanyaan 
dengan total skor) > 0,30 (Santoso, 2001: 285). Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan alat uji reliabilitas 
data menggunakan rumus alpha cronbach (α) 
didasarkan pada konsistensi internal suatu instrumen 
penelitian.

b. Uji Normalitas, Uji normalitas bertujuan untuk 
mengetahui distribusi data mengikuti asumsi normal 

Mengacu pada latar belakang masalah, maka kerangka konseptual penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
Sumber : data diolah 2013 

  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka 

penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tiga variabel  yaitu Program 

Sertifikasi Dosen (X), Kinerja Dosen Bersertifikasi (Z), Kepuasan Mahasiswa (Y). 

Penulisan penelitian mengacu pada pentingnya program sertifikasi dosen bagi kinerja 

dosen bersertifikasi dan tingkat kepuasan mahasiswa. Hipotesis pada penelitian ini 

adalah : 

1. Program sertifikasi dosen (X) berpengaruh terhadap Kinerja dosen 

bersertifikasi (Z) pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jember  

2. Kinerja dosen bersertifikasi (Z) berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan mahasiswa (Y) pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jember  

3. Program sertifikasi dosen (X) berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

mahasiswa (Z) pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jember  
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Gambar 1. Kerangka Konseptual (Sumber: data diolah 2013)

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan 
tujuan penelitian maka penelitian ini akan mengkaji dan 
menganalisis tiga variabel yaitu Program Sertifikasi Dosen 
(X), Kinerja Dosen Bersertifikasi (Z), Kepuasan Mahasiswa 
(Y). Penulisan penelitian mengacu pada pentingnya program 
sertifikasi dosen bagi kinerja dosen bersertifikasi dan 
tingkat kepuasan mahasiswa. Hipotesis pada penelitian ini 
adalah:
1. Program sertifikasi dosen (X) berpengaruh terhadap 

Kinerja dosen bersertifikasi (Z) pada Perguruan Tinggi 
Swasta di Kabupaten Jember 

2. Kinerja dosen bersertifikasi (Z) berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kepuasan mahasiswa (Y) pada 
Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jember 

3. Program sertifikasi dosen (X) berpengaruh terhadap 
tingkat kepuasan mahasiswa (Z) pada Perguruan Tinggi 
Swasta di Kabupaten Jember 
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atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji 
normalitas dengan kriteria jika data menyebar disekitar 
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 
maka model analisis data yang ada memenuhi asumsi 
normalitas.

c. Analisis Jalur, Analisis jalur (path analysis) merupakan 
bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk 
menganalisis hubungan kausal antar variabel di 
mana variabel-variabel bebas memengaruhi variabel 
tergantung, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, melalui satu atau lebih variabel perantara 
(Sarwono, 2006:147). Model analisis jalur (path analysis) 
yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan 
sebagai berikut:

skor) > 0,30 (Santoso, 2001 : 285). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

alat uji reliabilitas data menggunakan rumus alpha cronbach ( ) didasarkan pada 

konsistensi internal suatu instrumen penelitian. 

b. Uji Normalitas, Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

mengikuti asumsi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji 

normalitas dengan kriteria jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model analisis data yang ada memenuhi 

asumsi normalitas. 

c. Analisis Jalur, Analisis jalur (path analysis) merupakan bagian dari analisis 

regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel di 

mana variabel-variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih variabel perantara 

(Sarwono, 2006:147). Model analisis jalur (path analysis) yang digunakan dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 4.2 Model Analisis Jalur 
Sumber : data diolah 2013 

 
Model Analisis Jalur dapat diuraikan dalam persamaan struktural berikut: 

Z  = zxX + 1.... . .. (persamaan 1) 

Y = yxX + yzZ+ 2. .... (persamaan 2) 

Dimana: 

X   = Program Sertifikasi Dosen 

Z   = Kinerja Dosen Bersertifikasi 

Y   = Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

1,2 = Residual variabel/error 

d. Uji Asumsi Klasik, terdiri dari uji Mulitikolinieritas, kriteria pengambilan 

keputusan pengujian dilakukan dengan kriteria jika nilai condition index < nilai 

15 maka tidak terjadi multikolinieritas. Uji Heteroskedastisitas, kriteria 
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Gambar 2. Model Analisis Jalur (Sumber: data diolah 2013)

 Model Analisis Jalur dapat diuraikan dalam persamaan 
struktural berikut:

Z = βzxX + ε1....... (persamaan 1)
Y = βyxX + βyzZ+ ε2..... (persamaan 2)

Di mana:
X  = Program Sertifikasi Dosen
Z  = Kinerja Dosen Bersertifikasi
Y  = Tingkat Kepuasan Mahasiswa
ε1,2 = Residual variabel/error

d. Uji Asumsi Klasik, terdiri dari uji Mulitikolinieritas, 
kriteria pengambilan keputusan pengujian dilakukan 
dengan kriteria jika nilai condition index < nilai 15 maka 
tidak terjadi multikolinieritas. Uji Heteroskedastisitas, 
kriteria pengambilan keputusan dilakukan jika tidak ada 
pola tertentu di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 
dan data menyebar maka dapat dikatakan bahwa model 
penelitian tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Uji 
Autokorelasi, kriteria pengambilan keputusan pengujian 
jika nilai Durbin-Watson statistik terletak pada -2 
sampai dengan 2 maka tidak terdapat adanya gejala 
autokorelasi.

e. Uji Hipotesis
 Uji hipotesis merupakan uji yang dilakukan terhadap 

hipotesis penelitian terkait pengaruh antar variabel. 
Level of Significant dalam penelitian ini adalah 5%. Uji 
hipotesis dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 
kriteria apabila probabilitas signifikansi antar variabel 
lebih kecil dari 0,050 maka hipotesis diterima, artinya 
ada pengaruh secara signifikan antar variabel (Nugroho, 
2005: 55).

hasil dan pembahasan

Kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh responden 
ditarik kembali oleh tim survey untuk ditabulasi data. 
Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah disebar yaitu 
250, sekitar 25 kuesioner tidak valid dan 16 kuesioner tidak 
kembali, sedangkan sisanya dapat dianalisis lebih lanjut.

Hasil Penelitian
Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:
a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas, uji validitas 

instrumen program sertifikasi dosen memiliki nilai 
koefisien korelasi antara 0,495–0,780; instrumen kinerja 
dosen bersertifikasi memiliki nilai koefisien korelasi 
antara 0,350–0,787. Instrumen kepuasan mahasiswa 
memiliki nilai koefisien korelasi antara 0,485–0,782. 
Sehingga, dapat diartikan instrumen dinyatakan valid. 
Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach alpha 
0,920; 0,917; dan 0,900. Sesuai dengan kriteria yang 
ada, bahwa data dinyatakan reliabel jika memiliki 
nilai cronbach alpha lebih dari 0,6. Sehingga, dapat 
disimpulkan bahwa data reliabel.

b. Hasil Uji Normalitas, berdasarkan hasil uji normalitas 
menunjukkan bahwa data menyebar mengikuti 
garis diagonal. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
penyebaran data memenuhi asumsi normalitas.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik, hasil uji multikolinieritas 
menunjukkan bahwa nilai condition indeks adalah 
1,006;1,000; 1,024; 1,049. Sehingga dapat disimpulkan 
instrumen terbebas dari multikolonieritas. Hasil uji 
autokorelasi menunjukkan bahwa nilai durbin watson 
sebesar 1,754. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
terbebas dari autokorelasi. Hasil uji heterokedastisitas 
menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu di atas dan 
di bawah angka 0 pada sumbu Y dan data menyebar. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian tidak 
terjadi adanya heteroskedastisitas.

d. Hasil Analisis Jalur
 Hasil analisis jalur dijelaskan sebagai berikut:

instrumen terbebas dari multikolonieritas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan 

bahwa nilai durbin watson sebesar 1,754. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data terbebas dari autokorelasi. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa 

tidak ada pola tertentu diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan data 

menyebar. Sehingga  dapat dikatakan bahwa model penelitian  tidak terjadi 

adanya heteroskedastisitas. 

d. Hasil Analisis Jalur 

Hasil analisis jalur dijelaskan sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1 Hasil Analisis Jalur 

Sumber : data diolah, 2014 
 

Model Analisis Jalur dapat diuraikan dalam persamaan struktural berikut: 

Z  = 0,515X + 1...........................(persamaan 1) 

Y = 0,505X + 0,130Z+ 2. .... .......(persamaan 2) 

 

Berdasarkan model yang ada, dapat diartikan jika antara variabel program 

setifikasi dosen, kinerja dosen, dan tingkat kepuasan mahasiswa memiliki pengaruh 

positif signifikan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1) Nilai Standar Koefisien sebesar 0,515 memiliki arti bahwa program 

sertifikasi dosen memiliki tingkat pengaruh yang kuat terhadap peningkatan 

kinerja dosen bersertifikasi. Jika Program sertifikasi dosen mengalami 

peningkatan kebijakan yang menyenangkan bagi dosen bersertifikasi, maka 

kinerja dosen bersertifikasi juga akan meningkat.   
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Gambar 3. Hasil Analisis Jalur (Sumber: data diolah, 2014)

 Model Analisis Jalur dapat diuraikan dalam persamaan 
struktural berikut:

 Z = 0,515X + ε1...........................(persamaan 1)
 Y = 0,505X + 0,130Z+ ε2............(persamaan 2)
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 Berdasarkan model yang ada, dapat diartikan jika antara 
variabel program setifikasi dosen, kinerja dosen, dan 
tingkat kepuasan mahasiswa memiliki pengaruh positif 
signifikan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai Standar Koefisien sebesar 0,515 memiliki arti 

bahwa program sertifikasi dosen memiliki tingkat 
pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja 
dosen bersertifikasi. Jika Program sertifikasi 
dosen mengalami peningkatan kebijakan yang 
menyenangkan bagi dosen bersertifikasi, maka 
kinerja dosen bersertifikasi juga akan meningkat. 

2) Nilai Standar Koefisien sebesar 0,130 memiliki arti 
bahwa kinerja dosen bersertifikasi memiliki tingkat 
pengaruh yang lemah terhadap tingkat kepuasan 
mahasiswa. Jika kinerja dosen bersertifikasi 
peningkatan, maka kepuasan mahasiswa akan 
sedikit mengalami peningkatan. 

3) Nilai Standar Koefisien sebesar 0,505 memiliki 
arti bahwa program sertifikasi dosen memiliki 
tingkat pengaruh yang kuat terhadap tingkat 
kepuasan mahasiswa. Jika Program sertifikasi 
dosen mengalami peningkatan kebijakan yang 
dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa, 
maka tingkat kepuasan mahasiswa juga akan 
meningkat. 

e. Hasil Uji hipotesis, hasil uji hipotesis menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel 
sebesar 0,000; 0,029; dan 0,000. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa (1) Program sertifikasi dosen 
berpengaruh terhadap kinerja dosen bersertifikasi; 
(2) kinerja dosen bersertifikasi berpengaruh terhadap 
kepuasan mahasiswa; (3) Program sertifikasi dosen 
berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. 

pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan 
penelitian dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengaruh Program sertifikasi dosen terhadap 

kinerja dosen bersertifikasi
 Berdasarkan hasil penelitian program sertifikasi 

dosen berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen 
bersertifikasi. Beberapa penyebab program sertifikasi 
dosen berpengaruh kuat terhadap kinerja dosen dapat 
dilihat dari jawaban responden yang menyimpulkan 
bahwa program sertifikasi dosen mampu meningkatkan 
kinerja dosen bersertifikasi. Berdasarkan penilaian 
teman sejawat dosen, setelah mendapat tunjangan 
profesional, kinerja dosen bersertifikasi dalam kegiatan 
tri dharma perguruan tinggi, kegiatan pembelajaran 
semakin berkualitas dan memiliki pergaulan yang 
semakin luas. Hasil penelitian mendukung penelitian 
sebelumnya dari Lestari (2000) dalam penelitiannya 
terkait pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja 

guru di Klaten menyimpulkan bahwa guru yang telah 
memiliki sertifikat pendidik memiliki kinerja lebih 
disiplin dan meningkatkan kemampuannya.

b. Pengaruh kinerja dosen bersertifikasi terhadap 
tingkat kepuasan mahasiswa

 Berdasarkan hasil penelitian, kinerja dosen berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Beberapa 
penyebab kinerja dosen bersertifikasi berpengaruh 
terhadap kepuasan mahasiswa dapat dilihat dari 
penilaian mahasiswa tentang kinerja dosen dalam 
melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi 
yang melibatkan mahasiswa sebagai salah satu 
perwujudan transfer kelimuan, dosen memiliki kualitas 
dalam pelaksanaan pembelajaran, memiliki etika, 
empati dan meningkatkan daya tanggap terhadap 
pelayanan mahasiswa, serta menjaga integritas dan 
menjunjung tinggi peraturan yang ada. 

c. Pengaruh program sertifikasi dosen terhadap 
tingkat kepuasan mahasiswa

 Berdasarkan hasil penelitian, program sertifikasi dosen 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. 
Beberapa penyebab program sertifikasi dosen memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa antara lain 
berdasarkan hasil tabulasi data bahwa mahasiswa 
menilai bahwa program sertifikasi dosen memberikan 
dampak positif terhadap kinerja dosen sehingga 
kepuasan mahasiswa juga meningkat. 

kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan 
penelitian sebagai berikut:
a. Program Sertifikasi Dosen berpengaruh siginifikan 

terhadap Kinerja Dosen Bersertifikasi pada Perguruan 
Tinggi Swasta di Kabupaten Jember. Kondisi tersebut 
dipengaruhi dengan adanya peningkatan kinerja dosen 
bersertifikasi dalam kegiatan tri dharma perguruan 
tinggi baik dalam kegiatan pembelajaran semakin 
berkualitas maupun penelitian dan pengabdian. 

b. Kinerja Dosen Bersertifikasi berpengaruh signifikan 
terhadap Kepuasan Mahasiswa pada Perguruan 
Tinggi Swasta di Kabupaten Jember. Kondisi tersebut 
dipengaruhi dengan adanya kegiatan tri dharma 
perguruan tinggi dosen bersertifikasi yang melibatkan 
mahasiswa sebagai salah satu perwujudan transfer 
kelimuan, dosen memiliki kualitas dalam pelaksanaan 
pembelajaran, memiliki etika, empati dan meningkatkan 
daya tanggap terhadap pelayanan mahasiswa, serta 
menjaga integritas dan menjunjung tinggi peraturan 
yang ada. 

c. Program Sertifikasi Dosen berpengaruh signifikan 
terhadap Kepuasan Mahasiswa pada Perguruan 
Tinggi Swasta di Kabupaten Jember. Kondisi tersebut 
dipengaruhi oleh adanya program sertifikasi dosen 
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yang berdampak positif pada peningkatan kinerja 
dosen bersertifikasi sehingga kepuasan mahasiswa juga 
meningkat. 
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abstract
This penelitian applied the transaction as an analytical unit to identify a problem appear. Based on the institutional economic 

perspectives toward the Integrated Licensing Services Institution, the process of bussiness licensing that is run over by the users and the 
services organizer cause a cost transaction. Through the existence of bussiness licensing services institution and procedures mechanisms 
at BP2T in Malang District make the services users should provide more cost out of the production cost. Those costs are alllocated to 
held a bussiness license. This penelitian empirically attempt to analyze, to describe, and to identify the cost transaction appearing on the 
bussiness licensing services based on the determinant that influences to the quantity of cost transaction to the bussiness licensing services 
e.g. limited rasionality, opportunistic acts, the low of services birocracy or the uneffectiveness of a bussiness licensing procedures. 

Key words: Public Services, Bussiness Licensing Mechanism, Cost Transaction.

abstraksi
Penelitian ini menggunakan transaksi sebagai unit analisis dalam mengidentifikasi sebuah masalah. Dari perspektif ekonomi 

kelembagaan pada lingkungan instansi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, proses pelayanan izin usaha yang dijalankan oleh pengguna 
dan penyelenggara layanan menyebabkan munculnya biaya transaksi. Adanya model penyelenggaraan pelayanan izin usaha dan 
mekanisme prosedur pada BP2T Kota Malang menyebabkan pengguna layanan mengeluarkan biaya-biaya di luar biaya produksi. 
Biaya tersebut adalah biaya dari transaksi sebuah pengurusan izin usaha. Secara empiris penelitian ini akan mencoba menganalisa, 
mendeskripsikan dan mengidentifikasikan biaya transaksi yang muncul pada pelayanan izin usaha berdasarkan determinan yang 
memengaruhi besaran biaya transaksi pada pelayanan izin usaha seperti rasionalitas terbatas, perilaku oportunistik, rendahnya 
birokrasi pelayanan atau ketidakefektifan sebuah prosedur perizinan usaha.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Mekanisme Izin Usaha, BiayaTransaksi.

pendahuluan

Upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas 
pelayanan publik dengan dikeluarkannya Keputusan 
Menpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah kebijakan 
reformasi administrasi negara yakni dengan standardisasi 
pelayanan pada instansi pemerintah (instansi publik). 
Salah satunya adalah standardisasi model penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dimanifestasikan dalam bentuk unit 
pelayanan terpadu. Model Pelayanan Terpadu adalah acuan 
bagi perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas dan 
fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan 
non perizinan di daerah (Insani, 2007: 6,13,14).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) tahun 2008 memperlihatkan skor 
pengalaman integritas beberapa layanan publik di antaranya 
(PDAM, KTP, SIUP, dan IMB):

Tabel 1. Pengalaman Integritas Layanan Kabupaten/Kota 
di Indonesia

 
 

2 
 

publik). Salah satunya adalah standardisasi model penyelenggaraan pelayanan publik 

yang dimanifestasikan dalam bentuk unit pelayanan terpadu. Model Pelayanan 
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Kota Malang menempati 5 kota terendah dalam 
pelayanan publiknya, dalam hal ini birokrasi pada Dinas 
Perizinan Kota Malang masih belum bisa memberikan 
pelayanan yang maksimal. Dilihat dari fakta diatas, kualitas 
birokrasi pelayanan pada Dinas Perizinan Kota Malang atau 
yang sekarang bernama BP2T (Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu) masih belum memperlihatkan pola manajemen 
pelayanan publik yang berjalan dengan baik, tertata, dan 
sesuai aturan.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan 

pokok yang ingin dikaji dan diterjemahkan penulis dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana analisa biaya transaksi 
usaha pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kota 
Malang?

Tujuan pembahasan penelitian ini adalah 1) untuk 
mengidentifikasi biaya produksi dan determinan yang 
memengaruhi besaran biaya transaksi pelayanan publik, 
2) Untuk mengidentifikasi biaya-biaya transaksi yang 
muncul pada proses pelaksanaan pelayanan izin usaha di 
Kota Malang.

materi

Pengertian Umum Dari Pelayanan
Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan 

bahwa Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum, dan 
mendefinisikan Pelayanan Umum adalah suatu proses 
bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta 
kepuasan dan keberhasilan. Terdapat 3 unsur penting dalam 
pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah organisasi 
penyelenggara pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, kedua 
adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau 
masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan ketiga 
adalah kepuasan yang diberikan dan diterima oleh penerima 
layanan (Hardiyansyah, 2008).

Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam Pedoman Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/
M.PAN/7/2003, Penyelenggara Pelayanan Publik adalah 
Instansi Pemerintah. Sepuluh prinsip pelayanan umum 
diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kesepuluh 
prinsip tersebut adalah sebagai berikut, (a) Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan, (b) Kejelasan Persyaratan teknis dan 
administratif; Unit kerja/pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab dalam memberikan, (c) Kepastian 
waktu pelaksanaan pelayanan publik d) Akurasi Produk 
pelayanan publik diterima dengan benar, (e) Keamanan, 
(f) Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan 

publik atau pejabat, (g) Kelengkapan sarana dan prasarana 
kerja, (h) Kemudahan akses informasi yang dijangkau oleh 
masyarakat, (i) Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan, 
(j) Kenyamanan Lingkungan pelayanan. 

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan 
kualitas ialah kebijakan standardisasi pelayanan pada 
instansi pemerintah (instansi publik) yang salah satunya 
adalah standardisasi model penyelenggaraan pelayanan 
publik yang dimanifestasikan dalam bentuk unit pelayanan 
terpadu (PTSP). Salah satu bentuk penyelenggaraan tersebut 
ialah dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
(BP2T) Kota Malang.

Pendekatan Biaya Transaksi
Sebagian besar transaksi selalu membutuhkan biaya, 

yang sering disebut biaya transaksi (transaction cost). Di 
dalamnya termasuk biaya untuk mengumpulkan informasi-
informasi tentang suatu barang dan jasa (harga, kualitas, 
kualitas), informasi tentang partner transaksi (reputasi, track 
record), kualitas property rights yang akan dipindahkan, 
termasuk di dalamnya kerangka legalitas dan kontrak, 
desain biaya, pengawasan dan penegakan aturan kontrak 
(Jaya, 2006).

Teori Biaya Transaksi Pada Perspektif Kelembagaan
Pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan secara 

sempurna tanpa biaya apapun (costless) karena pembeli 
(consumers) memiliki informasi yang sempurna dan penjual 
(producers) saling berkompetisi sehingga menghasilkan 
harga yang rendah. Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi 
adalah sebaliknya di mana informasi, kompetisi, sistem 
kontrak, dan proses jual beli dapat sangat asimetris. Inilah 
yang menimbulkan adanya biaya transaksi yang sekaligus 
didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses 
negosiasi, pengukuran dan pemaksaan pertukaran (Stone, 
1996: 97).

Pengukuran dan Determinan Biaya Transaksi
Berdasarkan penjelasan tentang definisi dan hal-hal 

yang memengaruhi munculnya besaran biaya transaksi di 
atas, setidaknya ada empat determinan penting dari biaya 
transaksi sebagai unit analisis (Beckman, 2000: 16). Dengan 
ilustrasi dan penjelasan dari bagan berikut ini:

Bagan 1. Determinan Biaya transaksi

 
 

4 
 

penyelenggaraan tersebut ialah dibentuknyaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BP2T) Kota Malang. 

Pendekatan Biaya Transaksi 

Sebagian besar transaksi selalu membutuhkan biaya, yang sering disebut 

biaya transaksi (transaction cost). Di dalamnya termasuk biaya untuk 

mengumpulkan informasi-informasi tentang suatu barang dan jasa (harga, kualitas, 

kualitas), informasi tentang partner transaksi (reputasi, track record), kualitas 

property rights yang akan dipindahkan, termasuk di dalamnya kerangka legalitas dan 

kontrak, desain biaya, pengawasan dan penegakan aturan kontrak (Jaya, 2006). 

Teori Biaya Transaksi Pada Perspektif Kelembagaan 

 Pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa 

biaya apapun (costless) karena pembeli (consumers) memiliki informasi yang 

sempurna dan penjual (producers) saling berkompetisi sehingga menghasilkan harga 

yang rendah. Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya dimana 

informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual beli dapat sangat asimetris. 

Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi yang sekaligus didefinisikansebagai 

biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran dan pemaksaan 

pertukaran (Stone, 1996:97). 

Pengukuran dan DeterminanBiaya Transaksi 

 Berdasarkan penjelasan tentang definisi dan hal-hal yang mempengaruhi 

munculnya besaran biaya transaksi di atas, setidaknya ada empat determinan penting 

dari biaya transaksi sebagai unit analisis (Beckman, 2000:16). Dengan ilustrasi dan 

penjelasan dari bagan berikut ini: 

Bagan 1: Determinan Biaya transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribut perilaku dan pelaku 
- Rasionalitas terbatas 
- oportunisme 

Biaya Transaksi 

Atribut Transaksi 
- Spesifisitas aset 
- Ketidakpastian 
- frekuensi 

Struktur tata kelola 
- Pasar 
- Regulasi 

birokrasi 

Kelembagaan 
lingkungan 

- Hak milik, 
kesepakatan 

- budaya 

(Sumber: Yustika, 2008)



57Murdiansyah dan Paramita: Analisis Biaya Transaksi Usaha pada Pelayanan Publik

Secara rinci, Collin dan Fabozzi (1991) merumuskan 
komponen-komponen biaya transaksi sebagai berikut:
– Biaya transaksi = biaya tetap + biaya variabel
– Biaya tetap = komisi + transfer fee + pajak
– Biaya variabel = biaya eksekusi + biaya oportunis

Biaya eksekusi adalah biaya yang muncul akibat 
permintaan eksekusi yang cepat, yang sebetulnya hal ini 
merefleksikan dua hal penting, yaitu: kebutuhan adanya 
likuiditas dan kegiatan perdagangan. Terakhir biaya 
oportunitas adalah perbedaan antara kinerja investasi aktual 
dan kinerja investasi yang diharapkan, disesuaikan dengan 
biaya tetap dan biaya eksekusi (Wang, 2003: 3).

Perspektif Biaya Transaksi pada Pelayanan Publik
Pelayanan perizinan selama ini sangat sulit untuk 

memahami pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi 
publik. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada 
begitu banyak ketidakpastian ketika mereka berhadapan 
dengan birokrasi. Amat sulit memperkirakan kapan 
pelayanan itu bisa diperolehnya. Begitu pula dengan harga 
pelayanan, harga bisa berbeda-beda tergantung pada banyak 
faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para 
pengguna jasa. Baik harga ataupun waktu seringkali tidak 
bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga banyak orang 
yang kemudian malas berurusan dengan birokrasi publik. 

metode penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif/
non-positivis dengan menggunakan paradigma interpretif 
dan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif 
dimaksudkan untuk mengukur secara cermat terhadap 
fenomena pengurusan izin yang muncul pada mekanisme 
pelayanan publik Kota Malang. Parameter-parameter 
penarikan sampel itu mencakup latar, pelaku, peristiwa, 
dan proses (Miles dan Huberman, 1992).

Unit Analisis dan Penentuan Informan
Unit analisis pada penelitian ini adalah determinan 

dari biaya-biaya transaksi yang muncul pada pelayanan 
publik di Kota Malang. Bagaimana biaya transaksi bisa 
menafsirkan suatu bentuk pelayanan izin usaha yang efisien 
bagi masyarakat menurut fakta di lapangan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 
random sampling, informan yang dituju untuk proses 
pengambilan data penelitian ini adalah orang-orang 
yang berinteraksi pada sebuah pelayanan publik, yakni 
masyarakat sebagai pengguna jasa layanan (user) yang 
dalam kesempatan ini adalah pemohon izin usaha. Ada 5 
(lima) pemohon izin usaha yang telah membantu peneliti 
untuk mengumpulkan data. 

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam 

penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu: data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
dipakai dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan 
dokumentasi.

Teknik Analisis Data
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

menggunakan pendekatan kualitatif mengenai transaksi 
ekonomi kelembagaan, maka teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Menurut Miles dan Huberman (1992:16) deskriptif kualitatif 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Reduksi data, 2) 
Penyajian data, data akan dilakukan valuasi/pengukuran 
nilai aproximative, metode ini adalah teknik perkiraan nilai 
pada setiap determinan/indikator besaran biaya transaksi 
berdasarkan gambaran penyelenggaraan pelayanan izin 
usaha antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
pemohon izin, setelah itu akan disimpulkan dengan 
menggunakan metode deskriptif untuk pengidentifikasian 
biaya transaksi. 3) Verifikasi (pengambilan kesimpulan) 
untuk menguji kebenaran fenomena yang terjadi di 
lapangan.

pembahasan

Gambaran Nyata Penyelenggaraan Pelayanan Izin 
Usaha.

Identifikasi Determinan Biaya Transaksi Izin Usaha
Dari gambaran nyata penyelenggaraan pelayanan izin 

usaha dan pernyataan dari setiap informan diatas, dapat 
digambarkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi 
besaran biaya transaksi sebuah pelayanan izin usaha:
1. Rasionalitas Terbatas (akses informasi); adanya suatu 

keterbatasan kemampuan pengguna layanan (pemohon 
izin) untuk menerima, menyimpan, mencari dan 
memproses informasi yang tersedia karena informasi 
yang tidak sempurna dan keterbatasan kapasitas mental 
untuk memproses informasi, serta sikap atau sifat dari 
masyarakat (pelaku usaha) yang sifatnya membatasi 
diri, misalnya persoalan mengenai lemahnya SDM atau 
fungsi birokrasi BP2T dalam memberikan kebenaran 
informasi terhadap pelanggan terkait kesigapan, 
tanggung jawab, kemampuan melayani kepentingan 
pelanggan, kemudahan untuk dihubungi, dan perasaan 
peduli dalam memberikan perhatian secara individual 
terhadap pelanggan.

2. Oportunisme; adanya perilaku oportunistik dari 
pengguna dan penyelenggara layanan yang sifatnya 
berupaya untuk mendapatkan keuntungan melalui 
jalan belakang, (tidak sesuai prosedur) dalam sebuah 
pertukaran kesepakatan atau bisa dikatakan untuk 
mencapai kesepakatan, pengguna berupaya dengan cara 
lain agar proses pengurusan izin usahanya lancar dan 
tidak memakan waktu dan biaya yang tinggi. 
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3. Keefektifan Prosedur/Mekanisme izin usaha; adanya 
persoalan mengenai prosedur izin yaitu alur penerbitan/
pemrosesan (persyaratan yang harus dipenuhi, tahapan 
pengurusan administrasi perizinan usaha yang 
sifatnya paralel (HO – SIUP/Pariwisata), keterpaduan 
persyaratan, proses pertimbangan izin) dan tingkat 
kesesuaian waktu saat proses pengurusan izin dengan 
waktu yang tertulis dalam sebuah prosedur.

Analisis Biaya Transaksi
Dari fenomena yang tergambar pada penyelenggaraan 

pelayanan publik Kota Malang yang dinyatakan dalam 
bentuk pernyataan dari informan-informan yakni 
penyelenggara perizinan, pelaku usaha yang telah 
menggunakan jasa layanan serta pengamatan peneliti, secara 
umum telah mencerminkan determinan yang memengaruhi 
besaran dari biaya transaksi pada pelayanan izin usaha. 

Pengukuran Determinan Biaya Transaksi Variabel
Besaran biaya transaksi akan diidentifikasikan ke 

dalam nilai aproksimatif suatu determinan/faktor, yaitu dari 
tingkat yang sangat rendah/kecil sampai dengan yang sangat 
tinggi/besar. Untuk kategori sangat rendah/kecil diberi nilai 
persepsi aproksimatif 1, rendah/kecil diberi nilai 2, cukup/
sedang diberi nilai 3, tinggi/besar diberi nilai 4, dan sangat 
tinggi/besar akan diberi nilai 5. Nilai aproksimatif hanya 
memberikan tafsiran seberapa besar pengaruh determinan 
terhadap besaran dari setiap biaya transaksi.
a) Metode yang digunakan:
 Nilai aproksimasi per determinan/indikator ialah mulai 

dari angka terkecil 1 (satu) - angka terbesar 5 (lima)

 Sangat Rendah 1 2 3 4 5  Sangat 
Tinggi

b) Keterangan:
– Narasumber (n) : Jumlah Pengguna Layanan
   (Informan)
– D1 s.d. D3 : Determinan Besaran Biaya 

Transaksi 
– ∑ (Nilai) : Nilai Jumlah Per Determinan
– Rata-rata ∑/n : Nilai Jumlah Per Determinan
   Dibagi Jumlah Narasumber

Tabel 1. Pengukuran Besaran Biaya Transaksi Pelayanan 
Izin Usaha

No. Narasumber (n) D1 D2 D3
1
2
3
4
5
6

n1
n2
n3
n4
n5
n6

5
3
4
2
2
5

–
5
1
–
–
2

3
2
2
4
4
2

∑ Nilai
Rata-rata ∑/n
Prosentase(∑D/30 x 100%)

21
3.50
0.70

8
1.33
0.27

17
2.83
0.57

Sumber: Hasil Analisa Lapang, 2013

– n1: Pemohon 1 (Pak Udin) – HO – Usaha Dagang 
(perorangan)

– n2: Pemohon 2 (Pak Dadang) – HO – Usaha 
Pariwisata (cafe)

– n3: Pemohon 3 (Pak Jaelani) – HO – Usaha infokom 
(TV)

– n4: Pemohon 4 (Pak Zainul) – HO – Usaha Toko 
(perorangan)

– n5: Pemohon 5 (Bu Komariyah) – HO – Usaha Jasa 
(perorangan)

– n6: Peneliti (persepsi dari hasil pengamatan lapang 
mengenai penyelenggaraan perizinan dan birokrasi 
pelayanan)

Tabel 2. Nilai Aproksimatif Besaran Biaya Transaksi 
Pelayanan Izin Usaha di Kota Malang.

No. Determinan (D) Nilai rata-rata 
per determinan

Prosentase 
(%)

1.
2.
3.

Rasionalitas terbatas
Oportunisme
Keefektifan Prosedur 
Izin Usaha

3.50
1.33
2.83

0.70
0.27
0.57

Sumber: Diolah Dari Hasil Wawancara dan Pengamatan Lapang, 
2013

1. D1: Rasionalitas terbatas
 Rata-rata tingkat Rasionalitas Terbatas pada setiap 

pengguna layanan (informan) sebesar 3.5 (cukup 
tinggi) dan prosentase pengaruhnya terhadap 
besaran biaya transaksi diperkirakan sebesar 0.7

2. D2: Oportunisme
 Rata-rata tingkat Oportunisme (perilaku 

oportunistik) oleh pengguna dan penyelenggara 
pelayanan izin usaha sebesar 1.33 (cenderung 
rendah) dan prosentase pengaruhnya terhadap 
besaran biaya transaksi diperkirakan sebesar 0.27

3. D3: Keefektifan Prosedur dan Mekanisme Izin 
Usaha

 Rata-rata tingkat Keefektifan Prosedur dan 
Mekanisme Izin Usaha menurut para pengguna 
layanan sebesar 2.83 (cukup) dan prosentase 
ketidakefektifan yang memengaruhi besaran biaya 
transaksi adalah selisihnya (1–0.57%), diperkirakan 
sebesar 0.43

Identifikasi Biaya Transaksi Pelayanan Izin Usaha 
Berdasarkan determinan /faktor-fak tor yang 

memengaruhi besaran biaya transaksi maka biaya-biaya 
transaksi tersebut telah diidentifikasikan sebagai berikut: 
1) Tingkat Rasionalitas Terbatas pengguna layanan 

memengaruhi besaran biaya transaksi sebesar 0.7 
yang artinya 70 persen keterbatasan informasi dari 
pemohon izin usaha mengindikasikan adanya Biaya 
Pencarian Informasi yang harus mereka keluarkan 
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karena ketersembunyian dan kesenjangan informasi 
yang disediakan BP2T Kota Malang, baik itu yang 
disebarkan melalui media elektronik/massa, sosialisasi 
maupun responsibilitas dari aparatur BP2T dalam 
memberikan kebenaran informasi pada pelanggan. 
Peneliti menafsirkan dan mengidentifikasikan adanya 
biaya browsing internet untuk mendapatkan informasi 
mengenai prosedur persyaratan tentang perizinan, 
dan biaya pembenahan kelengkapan syarat izin atas 
kesalahan-kesalahan dalam mengolah informasi 
pengurusan izin yang disebabkan oleh rendahnya 
birokrasi dalam melayani kebutuhan pelanggannya. 
Karena rendahnya informasi (sosialisasi) tersebut, 
maka tidak heran bahwa pada kenyataannya banyak 
penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku 
usaha di Kota Malang seperti mendirikan usaha 
tanpa izin yang akhirnya berdampak pada koordinasi 
dan pengawasan yang tinggi oleh Pemerintah Kota 
Malang.

2) Tingkat Oportunisme pengguna layanan memengaruhi 
besaran biaya transaksi sebesar 0.27 yang artinya 
27 persen perilaku oportunistik oleh pemohon izin 
usaha mengindikasikan adanya Biaya Negosiasi 
yang harus mereka keluarkan karena adanya praktik 
menyimpang yang dilakukan secara sengaja dengan 
penyelenggara layanan. Peneliti menafsirkan dan 
mengidentifikasikan adanya biaya pemakaian calo 
atau kerja sama dengan penyelenggara (Komisi) untuk 
memperlancar/mengamankan kesepakatan izin melalui 
jalan pintas (negosiasi) agar proses pengurusan syarat 
dan kelayakan izin usaha pemohon dapat disetujui 
dan tidak mengeluarkan biaya kelayakan izin usaha 
(dokumen AMDAL) yang terlampau tinggi.

3) Ketidakefektifan Prosedur dan Mekanisme Izin Usaha 
mempengaruhi besaran biaya transaksi sebesar 0.57 
yang artinya 57 persen tingkat prosedur yang tidak 
efektif menurut pemohon izin usaha mengindikasikan 
adanya Biaya Pengorbanan Waktu yang mereka 
keluarkan karena adanya alokasi waktu yang banyak 
dibutuhkan untuk menjalani prosedur izin dengan 
persyaratan dan keterpaduan prosedur tahapan 
pengurusan administrasi izin usaha paralel yang belum 
ringkas (mengurus Izin HO untuk berlanjut Izin SIUP/
Pariwisata) serta ketidakjelasan teknis dalam proses 
pertimbangan izin. Akibatnya, peneliti menafsirkan 
dan mengidentifikasikan adanya biaya kerugian seperti 
hilangnya waktu produktif dan nilai beli barang/
jasa masa sekarang (present value) seorang pelaku 
usaha. Misalnya waktu yang tertulis pada prosedur 
diperkirakan selesai dalam 9 hari, kenyataannya bisa 
membutuhkan waktu hingga 14 hari bahkan sampai 
sebulan.

Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini juga dapat 
diklasifikasikan biaya pelayanan izin usaha yang merupakan 
jumlah keseluruhan dari biaya produksi dan biaya transaksi 
yang dikeluarkan pengguna layanan dalam mengurus 
sebuah izin usaha. Klasifikasi dari biaya pelayanan izin 
usaha yang disimbolkan Χο + Χρ, (Production Costs + 
Transaction Costs).

Bagan 2. Biaya Transaksi Pelayanan Izin Usaha
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Pada gambaran fakta setiap informan pengguna layanan 
(user) yang telah dijelaskan di atas telah mengidentifikasi 
munculnya biaya transaksi (Χρ) yaitu Biaya Pencarian 
Informasi, Biaya Pengorbanan Waktu dan Biaya Negosiasi. 
Dari pengukuran nilai determinan pada setiap pengguna 
layanan, diperkirakan biaya pencarian informasi 
memiliki besaran nilai yang paling besar, setelah itu biaya 
pengorbanan waktu dan terakhir adalah biaya negosiasi. 
Meskipun pengukuran ini relatif kasar (crude assessment), 
peneliti menilai hal ini sudah cukup untuk mengetahui dan 
mengidentifikasi adanya biaya transaksi pelayanan izin 
usaha.

Bagan 3. Biaya Pelayanan izin Usaha
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Biaya-biaya transaksi di atas sebenarnya dapat 
dieliminasi dengan syarat harus didukung dengan prosedur 
perizinan usaha yang bertanggung jawab dengan segala 
elemen birokrasi yang memadai serta dapat mengoptimalkan 
kepentingan bersama. 

kesimpulan

Dari fenomena yang tergambar pada penyelenggaraan 
pelayanan izin usaha Kota Malang yang dinyatakan 
dalam bentuk pernyataan dari informan-informan 
yakni penyelenggara perizinan, pelaku usaha yang telah 
menggunakan jasa layanan serta pengamatan peneliti, secara 
umum telah mencerminkan determinan yang memengaruhi 
besaran dari biaya transaksi pada pelayanan izin usaha. 

Biaya Transaksi (Χρ) telah diidentifikasi berdasarkan 
determinan yang memengaruhi besaran biaya transaksi 
yang telah tergambar dari pernyataan-pernyataan informan 
dan pengamatan lapang oleh peneliti seperti rasionalitas 
terbatas, oportunisme, keefektifan prosedur. Keseluruhan 
determinan tersebut telah memperkirakan adanya besaran 
biaya transaksi (Χρ) lalu diidentifikasi menjadi Biaya 
Pencarian Informasi, Biaya Pengorbanan Waktu, dan Biaya 
Negosiasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang 
telah mengurus dan mendapatkan surat izin usaha di Kota 
Malang juga mengeluarkan biaya-biaya transaksi (Χρ) selain 
biaya produksi (Χο).

Saran
Beberapa saran yang mungkin bisa peneliti sampaikan 

adalah sebagai berikut:
1. Dibutuhkan adanya inovasi sosialisasi, Standar 

pelayanan pada mekanisme harus diumumkan 
dan disosialisasikan seluas-luasnya. Misalnya, 
mengoptimalkan sistem aplikasi on-line berbasis 
internet atau menggunakan teknologi lain, layanan 
informasi dengan media pesan pendek (SMS), loket 
keliling menggunakan mobil yang beredar di tempat 
umum.

2. Dibutuhkan inovasi pelayanan, pembentukan SDM 
yang responsif dan pelayanan khusus pelanggan, agar 
setiap pemohon izin yang datang dan ingin mengurus 
izin ada yang melayani dengan baik, serta mereka tidak 
harus kekurangan akses informasi, misalnya melalui 
customer service.

3. Dibutuhkan kesederhanaan dan penyesuaian prosedur, 
contohnya jumlah rangkap berkas persyaratan bisa 
dikurangi, begitu pula persyaratan materai untuk 

formulir permohonan karena tidak menghilangkan 
keabsahan formulir, serta rekomendasi dari SKPD 
teknis untuk izin-izin tertentu yang masih melekat pada 
saat permohonan sebenarnya bisa dihilangkan. Selain 
waktu penyelesaian bisa lebih singkat, manfaat lain bagi 
pelaku usaha ialah penghematan waktu bisa digunakan 
untuk kegiatan yang produktif.
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abstract
The purpose of this study was to determine the micro business customer after getting to know the musyarakah financing and 

consumer finance reports after getting Musyarakah financing at Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo. Micro-enterprises will be 
greatly assisted by the musyarakah financing for business development as Musyaarakah financing is helpful in problems customers 
capital because business losses are shared between the bank and the customer in accordance with the agreed contract. The study used 
an interpretive approach to the study. The data used is primary data. Data collection methods used are interviews, documentation and 
observation. The sample used in this study were all bank customers Syariah Mandiri KCP Sumberrejo the Musyarakah financing, the 
number of customers by 43 people. The results of this research note that the customer after getting Musyarakah financing in an effort to 
increase profits run, this increase can be seen from the increase in micro-enterprises as much as 63 % and an increase in the balance 
sheet and assets by 58 %.

Key word: Musyarakah financing, development of Mikro financing

abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah dan untuk 

mengetahui laporan keuangan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo. 
Usaha mikro akan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan musyarakah untuk perkembangan usaha karena pembiayaan musyarakah 
sangat membantu dalam masalah permodalan nasabah sebab kerugian usaha ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah 
sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Penelitian ini memakai pendekatan studi interpretif. Data yang digunakan adalah data 
primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah semua nasabah bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo yang mendapatkan pembiayaan musyarakah, dengan 
jumlah nasabah sebanyak 43 orang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa nasabah setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah 
mengalami peningkatan laba dalam usaha yang dijalankan, peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan usaha mikro sebanyak 63% 
dan adanya peningkatan neraca dan asset sebesar 58%.

Kata kunci: Pembiayaan Musyarakah, Perkembangan Usaha Mikro

memilih agama yang dianutnya, dan agama terbanyak 
yang di anut di Indonesia adalah agama islam. Dan telah 
lama Negara Indonesia mendambakan kehadiran sistem 
lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. 
Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas 
dari praktek bunga. Sistem bank bebas bunga atau disebut 
pula bank islam atau bank syari'ah, memang tidak khusus 
diperuntukkan untuk sekelompok orang namun didirikan 
guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan 
keyakinan yang dianut. Dalam masa krisis ekonomi yang 
melanda di Indonesia saat ini, pedagang kecil mampu 
menunjukkan kemampuannya untuk bertahan di dalam 
krisis ini, sedangkan pengusaha dalam kategori usahanya 
besar kewalahan dalam mempertahankan usahanya. Hal 
ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai 
potensi yang sangat besar untuk dapat mengembangkan 

Dalam dunia modern saat ini, kehidupan ekonomi 
tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting 
sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan 
pada khususnya. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga 
intermadiasi, menghimpun dana dari masyarakat yang 
mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada 
masyarakat yang membutuhkan modal. Sudah bertahun-
tahun ekonomi di Indonesia bahkan dunia di dominasi oleh 
perbankan dengan sistem bunga, walaupun masih banyak 
Negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem 
ini, akan tetapi masih banyak yang belum bisa mencapai 
kemakmuran bahkan semakin terpuruk dengan sistem 
bunga. Belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun 
perbankan yang didominasi sistem bunga, justru semakin 
memperdalam jurang kesenjangan antara Negara maju 
dengan Negara berkembang. Indonesia merupakan salah 
satu negara yang membebaskan masyarakatnya dalam 
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dan menghidupkan perekonomian ini. Namun disisi 
lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai 
kelemahan dalam tiga hal yaitu manajemen, kemampuan, 
dan pembiayaan (Sudarman 1994:25). Para pedagang kecil, 
salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah 
perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya 
modal yang cukup untuk berusaha. Untuk itulah peran 
perbankan yang berbasis syari'ah atau lembaga keuangan 
lain yang berdasarkan syariat islam yang mengembangkan 
pemikiran untuk memberikan kredit tanpa bunga, karena 
salah satu lembaga keuangan islam dalam operasionalnya 
tidak mengunakan sistem bunga seperti yang dilakukan oleh 
bank konvensional, bank syari'ah menerapkan sistem bagi 
hasil bagi para nasabahnya.

Dengan adanya bank syari'ah ini diharapkan dapat 
membantu para pedagang kecil dalam mengatasi masalah 
permodalan mereka. Karena modal menjadi salah satu 
pokok permasalahan dalam semua jenis usaha. Produk-
produk bank syariah yang bermacam-macam disediakan 
untuk masyarakat, diantaranya pembiayaan musyarakah. 
Pembiayaan musyarakah merupakan suatu pembiayaan 
berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing 
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan 
bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 
sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah merupakan 
pembiayaan yang sangat cocok untuk usaha kecil dan 
usaha mikro, karena di dalam pembiayaan ini nasabah atau 
pengguna dana tidak perlu khawatir akan kerugian usaha, 
sebab kerugian usaha ditanggung bersama antara pihak bank 
dan nasabah sesuai dengan akad yang sudah disepakati. 
Para pedagang kecil dan usaha mikro akan sangat terbantu 
dengan adanya pembiayaan musyarakah dalam mengatasi 
permasalahan permodalan mereka. Ditambah lagi setelah 
pemerintah membuat kebijakan tentang liberalisasi 
perbankan dengan mengembalikan sistem perbankan ke 
dalam sistem perhitungan ekonomi yang lebih murah. 
Dengan adanya fenomena tersebut, bank syari'ah yang 
berdasarkan syariat islam mengembangkan pemikiran 
untuk memberikan pembiayaan hingga kelapisan bawah. 
Dari informasi yang diperoleh, usaha yang dijalankan oleh 
nasabah yang mendapatkan pembiayaan musyarakah tidak 
mengalami peningkatan, bahkan omset yang ada dalam 
usaha yang dijalankan nasabah tidak mengalami perubahan. 
Dan pelaporan keuangan hasil usaha tidak sesuai dengan 
keuntungan dan kerugian usaha yang dijalankan oleh 
nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan 
musyarakah dan untuk mengetahui laporan keungan 
nasabah setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah pada 
Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan rumusan masalah (1) 
Bagaimana usaha yang dijalankan nasabah setelah mendapat 

pembiayaan musyarakah pada bank Syari'ah Mandiri KCP 
Sumberrejo?; (2) Bagaimana pelaporan keuangan nasabah 
setelah mendapat pembiayaan musyarakah pada bank 
Syari'ah Mandiri KCP Sumberrejo? Tujuan Penelitian adalah 
(1) untuk mengetahui usaha yang dijalankan nasabah setelah 
mendapat pembiayaan musyarakah pada bank Syari'ah 
Mandiri KCP Sumberrejo; (2) untuk pelaporan keuangan 
nasabah setelah mendapat pembiayaan musyarakah pada 
bank Syari'ah Mandiri KCP Sumberrejo.

Menurut Muhammad (2005:13) istilah bank syari'ah 
terdiri dari dua kata yaitu bank dan syariah, yang secara 
internasional dikenal dengan istilah Islamic banking atau 
disebut juga dengan interest-free banking. Menurut Usman 
(2007:11), bank syariah atau bank islam adalah badan 
usaha yang fungsinya sebagai penghimpunan dana dari 
masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang 
sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan 
hukum islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an 
dan Al Hadist. Menurut Yusuf dan Wiroso (2006:135), 
bank syari'ah adalah bank yang berasaskan antara lain, 
pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal 
serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan 
prinsip syari'ah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan 
bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah "menyediakan 
pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 
prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Bank Indonesia". Pokok-pokok yang telah 
ditentukan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 
Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan 
prinsip syari'ah, pembentukan dan tugas Dewan Pengawas 
Syari'ah, Persyaratan bagi pembukuan kantor bank cabang 
yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk 
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Tabel 1. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional 

Bank Syariah Bank Konvensional
Bunga Tidak ada sistem 

bunga pada bank 
syariah melainkan 
menggunakan bagi 
hasil

Memakai perangkat 
bunga

Hubungan 
dengan 
Nasabah

Pada bank syariah 
hubungan dengan 
nasabah berbentuk 
kemitraan

Pada bank konvensional 
hubungan dengan 
nasabah berbentuk 
debitur-kreditur

Investasi 
yang 
dilakukan

Pada bank syariah 
investasi yang 
dilakukan hanya 
untuk usaha yang 
halal

Pada bank konvensional 
investasi yang 
dilakukan untuk usaha 
yang halal, subhat dan 
haram

Sumber: Simonangkir (2000:365)



63Darmayanti: Analisis Pembiayaan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro 

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang 
sama pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan 
pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk 
usaha bank umum adalah "menyediakan pembiayaan bagi 
nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah". 
Adapun pengertian bank syari'ah menurut Sigit Triandaru 
dan Totok Budisantoso (2009:153), bank syari'ah adalah 
bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana 
maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan 
dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu 
jual-beli dan bagi hasil.

Pembiayaan menurut Muhamad (2005:17) adalah 
pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain 
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 
dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut 
Kasmir (2002:105), pembiayaan adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil. Undang-undang RI Nomor 
21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 tentang perbankan syari'ah 
menyatakan bahwa: "pembiayaan adalah penyediaan dana 
atau tagihan yang dipersamakan dengan: (1) Transaksi 
bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, (2) 
Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, (3) Transaksi jual 
beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, 
Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, 
(4) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk 
transaksi multijasa". Tujuan dan fungsi pembiayaan (1) 
Tujuan pembiayaan: Menurut Muhammad (2005:113), tujuan 
dari pembiayaan adalah: (a) Secara makro pembiayaan 
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersediannya 
dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, 
membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi 
pendapatan, (b) Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk 
memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan 
sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. (2) Fungsi 
pembiayaan: Menurut Kasmir (2002:97), fungsi pembiayaan 
dalam kehidupan perekonomian dan keuangan dalam garis 
besarnya sebagai berikut: (a) Meningkatkan daya guna dari 
uang, dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan 
daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan 
saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna tapi 
jika digunakan untuk pembiayaan uang akan berguna bagi 
usaha yang akan direncanakan, (b) Meningkatkan daya 
guna barang, pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat 
digunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna 
menjadi berguna atau bermanfaat, (c) Meningkatkan 
peredaran uang dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang 
yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 
wilayah ke wilayah yang lain sehingga suatu daerah yang 
kekurangan uang dapat memperoleh pembiayaan, maka 

daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari 
daerah lainnya, (d) Meningkatkan kegairahan usaha, bagi si 
penerima pembiayaan tentu dapat meningkatkan semangat 
berusaha, (e) Alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan 
pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi 
karena dengan adanya pembiayaan akan menambah jumlah 
barang yang diperlukan masyarakat, (f) Sebagai jembatan 
untuk meningkatkan pendapatan nasional, jika pembiayaan 
diberikan untuk membangun sebuah pabrik maka secara 
otomatis pabrik tersebut akan menyerap tenaga kerja di 
sekitar pabrik sehingga pengangguran berkurang.

Jenis-jenis pembiayaan: Menurut Muhammad 
(2005:204), menyatakan jenis pembiayaan akan diwujudkan 
dalam bentuk: (1) Aktiva produktif, yaitu aktiva yang 
dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip: (a) 
Bagi hasil, contohnya mudharabah dan musyarakah, (b) Jual 
beli, contohnya murabahah, salam dan istishna, (c) Sewa, 
contohnya ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik, (d) Surat 
berharga syari'ah, contohnya: wesel, obligasi, sertifikat dana 
dan surat berharga lainnya. (2) Aktiva tidak produktif, yaitu 
aktiva yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman Qardh. 
Pinjaman qardh (pinjaman kebajikan) adalah pinjaman 
dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja, tanpa 
imbalan apapun. Menurut Karim (2006:25), jenis-jenis 
pembiayaan adalah: (1) Pembiayaan modal kerja, yakni 
pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal 
usaha seperti pembelian bahan baku, (2) Pembiayaan 
investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal 
usaha pembelian sarana alat produksi dan pembelian barang 
modal berupa aktiva tetap, (3) Pembiayaan konsumtif, 
yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu 
barang yang digunakan untuk kepentingan perorangan, (4) 
Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan 
oleh lebih dari 1 (satu) lembaga keuangan bank untuk 1 
objek pembiayaan tertentu, pada umumnya pembiayaan ini 
diberikan bank kepada nasabah yang memiliki transaksi 
yang sangat besar, (5) Pembiayaan berdasarkan Take over, 
adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat take over 
terhadap transaksi non-syari'ah yang telah berjalan yang 
dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah, (6) 
Pembiayaan Letter of Credit (L/C), yaitu pembiayaan yang 
diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor-ekspor 
nasabah. Pengertian risiko dalam pembiayaan menurut 
Husien Umar (2001:5) adalah: Risiko adalah kesempatan 
timbulnya kerugian: (a) Risiko adalah probabilitas 
timbulnya kerugian, (b) Risiko adalah ketidakpastian, (c) 
Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan, 
(d) Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari 
yang diharapkan. Sedangkan manajemen risiko adalah 
suatu cara yang proaktif, terkoordinasi, bernilai efektif, 
dan memahami pemrioritasan dalam menanggulangi 
ancaman terhadap perusahaan. Menurut Hampel et. al 
(1994:88) risiko perbankan dipengaruhi oleh lingkungan, 
sumber daya manusia, layanan keuangan, dan neraca. 
Berdasarkan karakteristik perbankan tersebut, maka risiko 
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terdapat diklasifikasikan atas: environmental risks (risiko 
lingkungan), management risks (risiko manajemen), 
delivery risks (risiko operasi), dan financial risks (risiko 
keuangan). Risiko keuangan dapat ditelusuri melalui analisis 
rasio keuangan dan analisis diskriminan keuangan. Menurut 
Hempel (1994: 89), cara mengukur dan mengelola risiko 
keuangan ( financial risk) perbankan, sebagai berikut: (1) 
Risiko kredit dapat diatasi dengan cara: a) Melakukan 
analisis kredit secara baik dan benar, (b) Dokumentasi 
kredit, (c) Pengendalian dan pengawasan kredit, (d) 
Penilaian terhadap risiko khusus. (2) Risiko Likuiditas 
dapat diatasi dengan cara: (a) Membuat perencanaan 
likuiditas, (b) Membuat rencana kontingensi, (c) Analisis 
biaya dan penentuan bunga kredit, (d) Pengembangan 
sumber pendanaan. (2) Risiko Suku bunga dapat diatasi 
dengan cara: (a) Membuat analisis kepekaan bunga terhadap 
aktiva, (b) Membuat analisis durasi, penilaian bunga antar 
waktu. (3) Risiko leverage dapat diatasi dengan cara: (a) 
Membuat perencanaan modal, (b) Analisis pertumbuhan 
usaha berkelanjutan, (c) Memantapkan kebijakan dividen, 
(d) Melakukan penyesuaian risiko terhadap kecukupan 
modal.

Pembiayaan syari'ah Menurut Ascarya (2008:51), produk 
penyaluran dana dikembangkan dalam tiga model, yaitu: 
(a) Pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 
dilakukan dengan prinsip jual beli (tijaroh) mekanisme 
jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola untuk 
mentransfer sebuah barang dan tingkat keuntungan bank 
ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip 
jual beli dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan 
sebagai berikut menurut Ascarya (2008:104): (1) Pembiayaan 
murabahah, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai 
pembeli, barang yang diserahkan segera dan pembayaran 
dilakukan secara tangguh, (2) Pembiayaan (salam) jual-beli 
barang belum ada, pembayaran dilakukan secara tunai, 
barang diserahkan tangguh, bank sebagai pembeli dan 
nasabah sebagai penjual, (3) Pembiayaan istishna, jual-beli 
seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh 
bank dalam beberapa kali pembayaran. (b) Pembiayaan yang 
ditujukan untuk mendapatkan jasa alam dilakukan dengan 
prinsip sewa (ijarah). Pada dasarnya prinsip ijarah sama 
dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek 
transaksinya. Pada masa akhir sewa, bank dapat menjual 
barang yang disewakan pada nasabah. (c) Pembiayaan 
yang ditujukan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan 
sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil (syirkah). 
Pada bagi hasil untuk produk bank syariah adalah: (1) 
Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama dalam suatu 
usaha oleh dua pihak, (2) Pembiayaan mudhorobah, kerja 
sama antara bank di mana bank memberikan dana 100% 
kepada nasabah yang memiliki keahlian, (3) Pembiayaan 
mudhorobah muqayadah, pada dasarnya sama dengan 
mudhorobah tetapi perbedaannya adalah pembatasan 
penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik 
modal.

Dewan Syari'ah Nasional dan PSAK 106 mendefinisikan 
musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing 
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian 
berdasarkan proporsi kontribusi dana. Menurut Yusuf 
(2011:475), musyarakah adalah akad kerja sama di antara 
pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk 
tujuan mencari keuntungan. Menurut Muhammad (2005:9-
10), musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua belah 
pihak atau lebih dalam suatu objek di mana masing-masing 
pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab 
akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan 
masing-masing. Menurut Antonio (2011:90), musyarakah 
adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 
dengan kesepakatan.

Secara etimologi musyarakah atau syirkah berarti 
pencampuran, yaitu pencampuran antara sesuatu dengan 
yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Musyarakah ini 
termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan 
rukun dan syarat-syarat tertentu, menurut Nasru M 
(2007:165). Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) 
no. 8, menyatakan bahwa rukun dan syarat pembiayaan 
adalah: (1) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh 
para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam 
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-
hal berikut: (a) Penawaran dan penerimaan akad harus 
secara eksplisit menunjukkan tujuan kontak (akad), (b) 
Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, 
(c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, 
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
(2) Pihak-pihak yang berkontra harus cakap hukum, dan 
memperlihatkan hal-hal berikut: (a) Kompeten dalam 
memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, (b) 
Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan 
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, (c) Setiap 
mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam 
proses bisnis normal, (d) Setiap mitra memberi wewenang 
kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-
masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan 
aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan 
mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan 
yang disengaja, (e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk 
mencairkan atau menginvestasi dana untuk kepentingannya 
sendiri. 

Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan aturan 
tentang Pembiayaan Musyarakah sebagaimana tercantum 
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/
IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Fatwa 2006) sebagai 
berikut: (a) Modal: (1) Modal yang diberikan harus uang 
tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal terdiri 
dari aset perdagangan, jika modal berbentuk aset, harus 
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terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh 
mitra, (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 
kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, (3) 
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak 
ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Menurut Ibnu Rusyd (2002:145), menyatakan bahwa 
modal dari harta serikat tidak mesti dari barang yang sama, 
boleh saja berupa uang dan barang (a) Kerja: (1) Partisipasi 
para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar melaksanakan 
musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah 
merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 
kerja lebih banyak dari pada yang lainnya, dan di dalam 
hal ini mitra boleh menuntut bagian keuntungan tambahan 
bagi dirinya, (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam 
musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. 
Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus 
dijelaskan dalam kontrak. (b) Keuntungan: (1) Keuntungan 
harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan 
atau penghentian musyarakah, (2) Setiap keuntungan mitra 
harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 
keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal 
yang ditetapkan bagi seorang mitra, (3) Seorang mitra boleh 
mengusulkan bahwa keuntungan melebihi jumlah tertentu, 
kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya, (4) 
Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 
dalam akad. (b) Kerugian harus dibagikan di antara para 
mitra secara proporsional menurut saham masing-masing 
dalam modal. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional 
nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 
(Fatwa, 2006) sebagai berikut: (a) Biaya operasional yang 
dibebankan pada modal bersama, (b) Jika salah satu pihak 
tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan 
di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah.

Menurut Antonio (2011: 92) disebutkan bahwa 
musyarakah terdapat dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan 
dan musyarakah akad (kontrak), yaitu: (1) Musyarakah 
Pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi 
lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh 
dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan 
dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata 
dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset 
tersebut, (2) Musyarakah Akad tercipta dengan cara 
kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa 
tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. 
Musyarakah akad terbagi menjadi al-'inan, al-mufawadhah, 
al-a'maal, al-wujuh. Menurut Yusuf (2011:476), musyarakah 
dapat bersifat berikut: (1) Musyarakah permanen adalah 
musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra 
ditentukan sesuai akan dan jumlahnya tetap hingga 

akhir masa akad. (2) Musyarakah menurun (musyarakah 
mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian 
dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra 
sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada 
akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha 
tersebut. Menurut Antonio (2011:93), akad musyarakah 
meliputi: (1) Inan, yaitu kontrak antara dua orang atau 
lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari 
keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah 
pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang 
sudah disepakati., (2) Mufawadhah, yaitu usaha bersama di 
mana madal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan 
kualitasnya. (3) Amaal, yaitu usaha bersama di mana modal 
yang diberikan adalah keahlian atau tenaga. (4) Wujuh, yaitu 
usaha bersama di mana modal yang diberikan adalah nama 
baik.

Gambar 1. Skema Musyarakah (Sumber: Bank Syariah Mandiri 
KCP Sumberrejo)

Menurut Zulkarnain (2006:195), perkembangan usaha 
adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang 
pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan 
pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak 
termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari 
peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang 
berskala besar dan mapan, terutama di bidang teknologi 
industri yang terkait "Pengembangan usaha" istilah yang 
sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan 
strategis dan aliansi dengan yang lain, perusahaan pihak 
ketiga. Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan 
usaha menurut Zulkarnain (2006:245), adalah: (1) Unsur 
yang berasal dari dalam (internal): (a) Adanya niat dari 
si pengusaha untuk mengembangkan usahanya menjadi 
besar, (b) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti 
berapa banyak barang yang harus diproduksi, dan cara apa 
yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau 
produk, (c) Membuat anggaran yang bertujuan seberapa 
besar pemasukan dan pengeluaran produk. (2) Unsur-unsur 
dari luar (eksternal): (a) Mengikuti perkembangan informasi 
dari luar, (b) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan 
dari dalam seperti meminjam dari luar, (c) Mengetahui 
kondisi lingkungan sekitar yang baik untuk usaha.
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Menurut Boediono (2002:57), yang menjadi indikator 
pengembangan suatu usaha kecil adalah: (1) Jumlah 
Pendapatan: Jumlah pendapatan merupakan total 
keseluruhan pendapatan yang diterima dari suatu unit usaha, 
perusahaan atau organisasi pada satu periode tertentu. 
Peningkatan pendapatan merupakan salah satu indikator 
untuk mengetahui pengembangan dari suatu usaha kecil. 
(2) Arus kas (cash-in flow): Tujuan utama dari cash-in flow 
adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai 
penerimaan dan pembayaran kas suatu usaha selama satu 
periode. Para investor terlebih dahulu akan memperhatikan 
laporan arus kas dibandingkan laporan laba rugi, karena 
kas adalah harta lancar yang tingkat likuiditasnya paling 
tinggi di antara semua harta lancar. (3) Jumlah Pelanggan: 
Salah satu indikator pengembangan usaha kecil yaitu 
jumlah pelanggan. Pelanggan merupakan konsumen tetap 
yang membeli produk atau jasa secara berulang-ulang pada 
satu tempat yang sama pada satu periode tertentu. Usaha 
kecil dikatakan berkembang, bila jumlah pelanggan dari 
usaha kecil tersebut mengalami peningkatan dari waktu ke 
waktu.

Usaha mikro menurut Undang-Undang No. 20 tahun 
2008 pasal 6 tentang usaha mikro adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Memiliki kekayaan 
bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha.  (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 
juta rupiah). Sedangkan Gregory (2007:345) menyebutkan 
usaha kecil dalam arti luas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
(a) Industri kecil adalah industri berskala kecil, baik dalam 
ukuran modal, jumlah produksi maupun tenaga kerjanya, 
(b) Perolehan modal umumnya berasal dari sumber tidak 
resmi seperti tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat dan 
mungkin dari "lintah darat", (c) Karena berskala kecil, maka 
sifat pengelolaannya terpusat, demikian pula pengambilan 
keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi 
dalam bidang-bidang pemasaran, keuangan, produksi, 
dan lain sebagainya, (d) Tenaga kerja yang ada umumnya 
terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat, dengan sifat 
hubungan kerja yang "informal" dengan kualifikasi teknis 
yang apa adanya atau dikembangkan sambil bekerja, (e) 
Hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam 
pengelolaan usaha industri kecil ini dengan pendidikan 
formal yang dimiliki para pekerjanya umumnya lemah, 
(f) Peralatan yang digunakan biasanya sederhana, dengan 
kapasitas output yang rendah pula.

Bank Syari'ah Mandiri KCP Sumberrejo memberikan 
pembiayaan kepada nasabah dengan pembiayaan 
musyarakah. Setelah mendapatkan pembiayaan 
musyarakah, nasabah menggunakan pembiayaan tersebut 
untuk meningkatkan usaha yang dijalankan, di mana dalam 
perjalanan usaha tersebut nasabah harus menyetorkan hasil 
laporan keuangan atas usaha yang dijalankan kepada bank 
Syari'ah Mandiri KCP Sumberrejo. Laporan keuangan 
tersebut digunakan oleh bank dalam menentukan keuntungan 
dan kerugian yang telah disepakati sebelumnya.

metode 

Menurut S. Nasution (2002:6) pendekatan penelitian 
adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk 
memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi 
sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi interpretif. Maksudnya adalah 
penelitian yang mencoba menggunakan realitas objek 
penelitian dengan apa adanya tanpa adanya upaya untuk 
memanipulasi data yang ada. Moleong (2007) menjelaskan 
bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilih-milahnya data menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mengintesiskan, mencari dan menentukan pola, menemukan 
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 
apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Darmayanti, 
2012).

Menurut Anurin (2002:63) mengemukakan bahwa 
subjek penelitian adalah individu/benda, atau organisasi 
yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 
pengumpulan data penelitian. Menurut Sugiyono (2012:117), 
populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek 
atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteriastik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan 
kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti 
mengambil populasi dari laporan atau data nasabah yang 
mendapatkan pembiayaan musyarakah beserta laporan 
keuangan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan 
musyarakah. Dalam penelitian ini jumlah nasabah yang 
lolos dan mendapatkan pembiayaan musyarakah pada bank 

Gambar 2. Kerangka konseptual
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Syari'ah Mandiri KCP Sumberrejo adalah 43 nasabah. (2) 
Sampel: Menurut Sugiyono (2012:118), sampel adalah bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut. Adapun sampel yang dijadikan bahan penelitian 
adalah semua nasabah yang lolos seleksi pembiayaan 
musyarakah dan mendapatkan pembiayaan musyarakah 
untuk usaha mikro, yaitu sebanyak 43 nasabah pada bank 
Syari'ah Mandiri KCP Sumberrejo.

Menurut Sugiyono (2012:308), jenis dan sumber data 
adalah pengumpulan data dapat menggunakan data primer. 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan 
digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data 
agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 
Arikunto (2000:134). Dalam penelitian ini diperoleh 
dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara, 
dokumentasi, dan observasi. 

Definisi operasional variable
Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:69), definisi 

operasional variabel adalah penentuan pengukuran 
variabel sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan 
variabel-variabel dalam penelitian ini, maka perlu diberikan 
penjelasan mengenai pengertian dari variabel berikut: 
(1) Pembiayaan Musyarakah: Pembiayaan Musyarakah 
menurut Antonio (2011:90) merupakan suatu akad kerja 
sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu di mana masing-masing pihak memberikan suatu 
kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan 
dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan. Di dalam pembiayaan musyarakah ini peneliti 
menggunakan instrumen tentang latar belakang nasabah 
dan tanggapan nasabah terhadap pembiayaan musyarakah. 
(2) Perkembangan Usaha: Perkembangan Usaha menurut 
Zulkarnain (2006:195), adalah tugas dan proses persiapan 
analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan 
dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan 
usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi 
dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Untuk 
mengetahui perkembangan usaha mikro yang dijalankan 
nasabah, peneliti menggunakan instrumen tentang 
karakteristik usaha nasabah dan dampak dari pembiayaan 
musyarakah terhadap usaha nasabah.

hasil dan pembahasan

Menurut Consuello (1993:67) metode analisis data 
merupakan proses mengatur data, mengorganisasikan ke 
dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. (1) 
Mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, maka berkas-
berkas tersebut perlu diolah dulu guna mempermudah 
proses pengolahan. Pengolahan data tersebut adalah: (a) 
Data nasabah: Data nasabah merupakan identitas diri 
dan usaha dari nasabah yang mendapatkan pembiayaan 

musyarakah. Data nasabah ini sangat penting dalam 
penentuan pembiayaan musyarakah, karena dengan 
data nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo 
dapat mempercayakan pembiayaan musyarakah kepada 
nasabah dan BSM KCP Sumberrejo dapat memastikan 
bahwa pembiayaan musyarakah tidak digunakan untuk 
usaha yang tidak syariah. (b) Laporan keuangan nasabah: 
Laporan keuangan nasabah merupakan suatu laporan 
keuangan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan 
musyarakah. Dalam laporan keuangan BSM KCP 
Sumberrejo dapat mengetahui bahwa usaha yang dijalankan 
nasabah mengalami perkembangan atau tidak mengalami 
perkembangan setelah diberikan pembiayaan musyarakah. 
(2) Mengklasifikasikan data: Data yang sudah terkumpul 
dari hasil dokumentasi pembiayaan musyarakah kemudian 
data tersebut diklasifikasikan berdasarkan data nasabah dan 
laporan keuangan nasabah. Data yang sudah diklasifikasi 
ini memudahkan penganalisaan dalam penelitian. (a) 
Mengevaluasi data: Data yang sudah terkumpul dan sudah 
diklasifikasikan berdasarkan data nasabah dan laporan 
keuangan nasabah kemudian data tersebut dievaluasi. Data 
yang sudah dievaluasi ini digunakan untuk mengurangi 
kesalahan pada data secara individual serta mengurangi 
keanekaragaman. Jika merasa bahwa kualitas data sudah 
dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, maka data 
tersebut dapat digunakan untuk menjawab masalah yang 
diteliti. (b) Menarik kesimpulan: Data yang sudah terkumpul, 
kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan data 
nasabah dan laporan keuangan nasabah, kemudian data 
tersebut dievaluasi sehingga membentuk suatu kesimpulan 
yang bersifat khusus, khususnya pembiayaan musyarakah.

Dari tabel 2 dapat diketahui laporan laba-rugi dan 
laporan awal nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan 
musyarakah di Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo. 
Tabel di atas sebagai acuan untuk melihat usaha mikro yang 
akan dijalankan nasabah mengalami perkembangan atau 
tidak setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah.

Dari tabel 3 data nasabah, dapat diketahui usaha nasabah 
setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah. Dan dari 
tabel 3 dapat digunakan untuk melihat perbandingan 
usaha mikro nasabah yang telah mendapat pembiayaan 
musyarakah dari Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo 
dinyatakan berhasil atau tidak.

Dari tabel 5, usaha mikro yang telah mendapatkan 
pembiayaan musyarakah memiliki jumlah selisih laba/rugi 
sebelum dan setelah pembiayaan musyarakah. Peningkatan 
laba/rugi dari 43 nasabah antara 0-1 juta rupiah sebesar 
30% (tergolong sedang dalam menyalurkan pembiayaan 
musyarakah), peningkatan laba/rugi dari 43 nasabah di 
atas 1 juta rupiah sebesar 58% (tergolong berhasil dalam 
menyalurkan pembiayaan musyarakah), sedangkan untuk 
penurunan laba/rugi dari 43 nasabah sebesar 12% (tergolong 
kurang baik dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah).
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Tabel 2. Data Nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan 
musyarakah (dalam jutaan rupiah)

No Nama Nasabah L/R Neraca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Abdullah
Abdul K
Alamsyah
Ali Mustofa
Aning tuftahul hidayah
Arifin
Bagus Pramono
Bahrul Ulum
Bibit
Choirul
Danang Prasetyo
Dasuki
Erni Aris Setyorini
Ernawati
Endang
Karimin
Khasanah
Khusnul Khotimah
Lasimen
Leni Kurniawati
Lisdayanti
Maksum
Malihatin
Mansur
Mariyati
Markhasan
Markonah
M Aksin
M Saidi
Muhlosin
Nasrul
Nur Dian
Parman
Rohistiana
Rumiyati
S Masroh
S Saropa
Siswono
Sukadi
Sulastri
Suparmi
Yasmin
Yunita

22.4
1.8
7.35
11.2
3.5
7
6.6
15
14
12.6
13.55
22
6.83
12.6
2.57
20
23.75
8.4
16
15.6
10
1.8
3.5
6.6
7
6.83
13.55
2.57
20
8.4
11.5
20.3
16
13
4.5
10.5
6
22.2
35
3.4
5.7
1.6
25

31.5
2.7
6.8
13
7.35
4.45
9.1
17.9
16.78
14.5
20.5
22.5
7.98
15.67
3
24.6
29.77
10.86
19.92
16.8
12.5
2
4.65
7.28
8.9
4.5
10
4
25.6
10
12.65
21.55
17
15.8
5
12.3
6.5
23.45
40
5
6.9
3.1
27.8

Jumlah 343.3 582.16

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo

Tabel 3. Data Nasabah Sesudah Mendapatkan Pembiayaan 
Musyrakah (dalam jutaan rupiah)

No Nama Nasabah L/R Neraca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43

Abdullah
Abdul K 
Alamsyah
Ali Mustofa 
Aning tuftahul hidayah 
Arifin
Bagus Pramono
Bahrul Ulum
Bibit 
Choirul 
Danang Prasetyo
Dasuki 
Erni Aris Setyorini 
Ernawati
Endang
Karimin
Khasanah 
Khusnul Khotimah
Lasimen 
Leni Kurniawati
Lisdayanti
Maksum 
Malihatin
Mansur
Mariyati
Markhasan
Markonah 
M Aksin 
M Saidi 
Muhlosin
Nasrul 
Nur Dian
Parman 
Rohistiana 
Rumiyati
S Masroh
S Saropa
Siswono 
Sukadi 
Sulastri
Suparmi 
Yasmin 
Yunita 

27
1
9
12
3
8
8
18
17
15
16
21.5
8
15
2
24.5
28.5
9.5
18
15
11.5
2.5
4.7
7.4
8
7.3
14
3
22.7
9
 13
 24
 18
 14.2
 5
 13
 7.2
 23
36.5
5 
 6
 3.4
 25.7

32.6
2.3
8.9
15
6.5
5.67
10.56
20.8
18.75
15.22
21.3
21
8
16.98
1.4
26.8
30.6
10.22
21.6
15.7
12.45
3
6.7
8
10.3
5.87
6.3
11.5
27.88
10.67
13.4
23.45
19.2
16.69
6.8
14.55
7
25
41.67
8
8.6
4.7
28.2

 Jumlah 402.6 629.83

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo

Dalam pembiayaan musyarakah yang dilakukan di 
bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo, memiliki selisih 
neraca sebelum dan sesudah pembiayaan musyarakah. 
Selisih peningkatan neraca dari 43 nasabah antara 0-1 juta 
rupiah sebesar 25% (Pembiayaan musyarakah tergolong 
sedang dalam pengelolaan neraca), selisih peningkatan 

neraca dari 43 nasabah di atas 1 juta rupiah sebesar 56% 
(Pembiayaan musyarakah pada tergolong berhasil), dan 
selisih penurunan neraca dari 43 nasabah sebesar 19% 
(Pembiayaan musyarakah tergolong tidak berhasil dalam 
memberikan pembiayaan).
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Tabel 4. Laporan Keuangan Nasabah (dalam jutaan rupiah)

No Nama Nasabah Laba/Rugi Neraca Selisih laba/rugi Selisih NeracaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Abdullah
Abdul K 
Alamsyah
Ali Mustofa 
Aning tuftahul hidayah 
Arifin
Bagus Pramono
Bahrul Ulum
Bibit 
Choirul 
Danang Prasetyo
Dasuki 
Erni Aris Setyorini 
Ernawati
Endang
Karimin
Khasanah 
Khusnul Khotimah
Lasimen 
Leni Kurniawati
Lisdayanti
Maksum 
Malihatin
Mansur
Mariyati
Markhasan
Markonah 
M Aksin 
M Saidi 
Muhlosin
Nasrul 
Nur Dian
Parman 
Rohistiana 
Rumiyati
S Masroh
S Saropa
Siswono 
Sukadi 
Sulastri
Suparmi 
Yasmin 
Yunita 

22.4
1.8

7.35
11.2
3.5

7
6.6
15
14

12.6
13.55

22
6.83
12.6
2.57

20
23.75

8.4
16

15.6
10
1.8
3.5
6.6

7
6.83

13.55
2.57

20
8.4

11.5
20.3

16
13

4.5
10.5

6
22.2

35
3.4
5.7
1.6
25

27
1
9

12
3
8
8

18
17
15
16

21.5
8

15
2

24.5
28.5

9.5
18
15

11.5
2.5
4.7
7.4

8
7.3
14
3

22.7
9

13
24
18

14.2
5

13
7.2
23

36.5
5
6

3.4
25.7

31.5
2.7
6.8
13

7.35
4.45

9.1
17.9

16.78
14.5
20.5
22.5
7.98

15.67
3

24.6
29.77
10.86
19.92
16.8
12.5

2
4.65
7.28
8.9
4.5
10
4

25.6
10

12.65
21.55

17
15.8

5
12.3
6.5

23.45
40
5

6.9
3.1

27.8

32.6
2.3
8.9
15

6.5
5.67

10.56
20.8

18.75
15.22

21.3
21
8

16.98
1.4

26.8
30.6

10.22
21.6
15.7

12.45
3

6.7
8

10.3
5.87
6.3

11.5
27.88
10.67
13.4

23.45
19.2

16.69
6.8

14.55
7

25
41.67

8
8.6
4.7

28.2

4.6
-0.8
1.65
0.8

-0.5
1

1.4
3
3

2.4
2.45
-0.5
1.18
2.4

-0.57
4.5

4.75
1.1

2
-0.6
1.5
0.7
1.2
0.8

1
0.47
0.45
0.43
2.7
0.6
2.5
3.7

2
1.2
0.5
2.5
1.2
0.8
1.5
1.6
0.3
1.8
0.7

1.1
-0.4
2.1

2
-0.85
1.22
1.46
2.9

1.97
0.72
0.8

-1.5
0.02
1.31
-1.6
2.2

0.83
-0.64
1.68
-1.1

-0.05
1

2.05
0.72
1.4

1.37
-3.7
7.5

2.28
0.67
0.75
1.9 
2.2

0.89
1.8

2.25
0.5

1.55
1.67

3
1.7
1.6
0.4

Jumlah 343.3 402.6 582.16 629.83 44.61 0

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo, Data Diolah

Simpulan
Adanya pembiayaan musyarakah dapat membantu 

perkembangan usaha kecil, karena di dalam pembiayaan 
musyarakah, nasabah tidak perlu khawatir akan kerugian 
usaha, sebab kerugian usaha ditanggung bersama antara 
pihak bank dan nasabah sesuai dengan akad yang sudah 
disepakati. Usaha mikro akan sangat terbantu dengan 
adanya pembiayaan musyarakah untuk perkembangan 

usaha karena pembiayaan musyarakah sangat membantu 
dalam masalah permodalan nasabah. KCP Bank Syariah 
Mandiri Sumberrejo diharakan dapat lebih mengembangkan 
produk pembiayaan khususnya pembiayaan untuk sektor 
mikro mengingat sektor mikro berkontribusi besar terhadap 
perekonomian masyarakat secara riil. Diharapkan lebih 
berinovasi dalam akad pembiayaan, tidak hanya mengunakan 
akad musyarakah. Diharapkan pula untuk memberikan 



70  Jurnal Ekonomika, Vol. 7 No. 2 Desember 2014: 61–72

Tabel 5. Peningkatan Laba/Rugi Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Pembiayaan Musyarakah

No Peningkatan L/R Usaha Nasabah Nama Nasabah Selisih L/R Setelah 
Pembiayaan Presentasi

1 Usaha nasabah yang mengalami penurunan 
L/R

Abdul K
Aning Tuftahul H
Dasuki
Endang
Leni Kurniawati

800000
500000
500000
570000
600000

5/43*100%
=11,62% dibulatkan 
=12%

2 Peningkatan Laba antara 100 ribu rupiah -  
1 juta rupiah

Ali Mustofa
Arifin
Maksum
Mansur
Mariyati
Markhasan
Markonah
M. Aksin
Muhlosin
Rumiyati
Siswono
Suparmi 
Yunita

800000
1000000
700000
800000

1000000
470000
450000
430000
600000
500000
800000
300000
700000

13/43*100%
=30,23%
dibulatkan
=30%

3 Peningkatan Laba di atas 1 juta rupiah Abdullah
Alamsyah
Bagus Pramono
Bahrul Ulum
Bibit
Choirul
Danang Prasetyo
Erni Aris Setyorini
Ernawati
Karimin
Khasanah
Khusnul Khotimah
Lasimen
Lisdayanti
Malihatin
M Saidi
Nasrul
Nur Diana
Parman
Rohistiana
S Masroh
S Saropah
Sukadi
Sulastri
Yasmin

4600000
1650000
1400000
3000000
3000000
2400000
2450000
1180000
2400000
4500000
4750000
1100000
2000000
1500000
1200000
2700000
2500000
3700000
2000000
1200000
2500000
1200000
1500000
1600000
1800000

25/43*100%
=58,14%
dibulatkan
=58%

Jumlah 100%

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo, Data Diolah

margin seringan mungkin agar tidak terlalu membebani 
nasabah demi mengembangkan dan kelangsungan usaha 
nasabah dalam sektor mikro dan demi memperbesar pangsa 
pasar yang dapat diraih dalam pembiayaan usaha mikro. 
Masyarakat umum, agar mempersiapkan segala hal sebaik 
mungkin sehingga mengerti tata cara dan persyaratan dalam 
pembiayaan untuk usaha mikro dengan memperbanyak 
mencari informasi tentang pembiayaan untuk usaha mikro 

melalui media massa dan dengan cara datang langsung ke 
bank-bank penyalur pembiayaan usaha mikro, yaitu Bank 
Syariah Mandiri Sumberrejo (BSM).

Saran
Adapun saran dari peneliti berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan, yaitu: (1) Bagi KCP Bank Syariah Mandiri 
Sumberrejo diharapkan dapat lebih mengembangkan 
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Tabel 6. Peningkatan dan Penurunan Neraca Setelah Mendapat Pembiayaan Musyarakah

No Peningkatan Neraca Nama Nasabah Selisih Neraca Setelah 
Pembiayaan Presentasi

1 Penurunan Neraca Setelah Pembiayaan Abdul K
Aning Tuftahul H
Dasuki
Endang
Khusnul Khotimah
Leni Kurniawati
Lisdayanti
Markonah

800000
850000

1500000
1600000
640000

1100000
50000

3700000

8/43*100%
=18,61%
dibulatkan
=19%

2 Peningkatan Neraca dari 100 ribu rupiah  
– 1 juta rupiah

Choirul
Danang Prasetyo
Erni aris Setyorini
Khasanah
Maksum
Mansur
Muhlosin
Nasrul
Rohistiana
S Saropa
Yunit

720000
800000

20000
830000

1000000
720000
670000
750000
890000
500000
400000

11/43*100%
=25,5%
dibulatkan
=25%

3 Peningkatan Neraca Nasabah di atas 1 juta 
rupiah

Abdullah
Alamsyah
Ali Mustofa
Arifin
Bagus Pramono
Bahrul Ulum
Bibit
Ernawati
Karimin
Lasimen
Malihatin
Mariyati
Markhasan
M Aksin
M Saidi
Nur Diana
Parman
Rumiyati
S Masroh
Siswono
Sukadi
Sulastri
Suparmi
Yasmin

1100000
2100000
2000000
1220000
1460000
2900000
1970000
1310000
2200000
1680000
2050000
1400000
1370000
7500000
2280000
1900000
2200000
1800000
2250000
1550000
1670000
3000000
1700000
1600000

24/43*100%
=55,81%
dibulatkan
=56%

Jumlah 100%

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Sumberrejo, Data Diolah

produk pembiayaan khususnya pembiayaan untuk sektor 
mikro mengingat sector mikro berkontribusi besar terhadap 
perekonomian masyarakat secara riil. Diharapkan lebih 
berinovasi dalam akad pembiayaan, tidak hanya mengunakan 
akad musyarakah. Diharapkan pula untuk memberikan 
margin seringan mungkin agar tidak terlalu membebani 
nasabah demi mengembangkan dan kelangsungan usaha 
nasabah dalam sektor mikro dan demi memperbesar 

pangsa pasar yang dapat diraih dalam pembiayaan usaha 
mikro. (2) Bagi masyarakat umum, agar mempersiapkan 
segala hal sebaik mungkin sehingga mengerti tata cara dan 
persyaratan dalam pembiayaan untuk usaha mikro dengan 
memperbanyak mencari informasi tentang pembiayaan 
untuk usaha mikro melalui media massa dan dengan 
cara datang langsung ke bank-bank penyalur pembiayaan 
usaha mikro, yaitu Bank Syariah Mandiri Sumberrejo 
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(BSM). (3) Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya dapat 
mengembangkan jumlah dan macam variabel-variabel yang 
diteliti dalam penyaluran pembiayaan untuk perkembangan 
usaha mikro.
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Strategi Pemasaran Rokok Kesehatan Silokarang dengan Website 
Guna Memperluas Jaringan Pemasaran

The Website Based Marketing Strategyof Herbal Cigarette "Silokarang" Towards 
Expansion of Marketing Network

Andri Mardi Susanto; Mucharom; Suwarso
Dosen tetap Akademi Akuntansi PGRI Jember

abstrak
Program Iptek Bagi Masyarakat (IbM) dengan memberikan transfer teknologi kepada masyarakat dalam bentuk strategi pemasaran 

melalui website serta, mendampingi dan melatih masyarakat untuk mencatat pembukuan secara sederhana guna peningkatan Usaha 
Rokok Silokarang. Desa Dadapan Kecamatan Kabat yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, merupakan desa yang 
menghasilkan produk rokok kesehatan, atau biasa dikenal masyarakat banyuwangi dengan nama rokok silokarang. Rokok ini tidak sama 
dengan rokok-rokok biasanya karena bahan dasar rokok ini bukanlah tembakau tetapi rempah-rempah. Permasalahan sekarang yang 
dihadapi oleh kelompok usaha rokok silokarang ini adalah kurang pahamnya mereka tentang pembukuan atau pencatatan akuntansi, 
sehingga kelompok usaha rokok silokarang ini tidak dapat mengetahui sampai di mana kemajuan usahanya. Selain masalah pembukuan 
kelompok usaha rokok silokarang ini juga kesulitan memperluas jaringan pemasaran ke luar wilayah Banyuwangi. 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: Usaha, Pemasaran, Pembukuan, Silokarang. 

abstract
The 'Science and Technology for Society' program (IbM) helps the transfer of technology to society by introducing a website-based 

marketing strategy, providing technical assistance and giving the public training in basic accounting in effort to expand the business 
of herbal cigarette "Silokarang". The village of Dadapan, sub-district of Kabat–which is located in the district of Banyuwangi–is the 
place where herbal cigarette is produced. This kind of cigarette is known by the local people of Banyuwangi as "Silokarang" cigarette. 
It is different from other types of cigarette in that the cigarette is made of spices instead of tobacco. One of the problems faced by the 
Silokarang business group was their limited knowledge of accounting practices that prevented them from evaluating business progress. 
Another problem was the difficulty in expanding marketing network to areas outside Banyuwangi. In the meantime, the business of 
herbal cigarette Silokarang is a means of livelihood for people in the area. Low quality equipment and inefficient marketing have become 
serious obstacles for the people in order to build up their business. Such limitations of production and marketing have caused difficulty 
in growing and staying in the business of herbal cigarette Silokarang. 

Keywords: business, marketing, accounting, Silokarang.

pendahuluan

Pada era globalisasi ini, sulitnya lapangan pekerjaan di 
sektor formal membuat masyarakat memilih jalan lain untuk 
bertahan hidup. Masyarakat lebih memilih menciptakan 
lapangan kerja baru di sektor informal yaitu wirausaha. 
Sektor informal atau usaha kecil menengah tidak hanya 
di kota-kota besar melainkan merambah di desa-desa di 
seluruh Indonesia. 

Desa Dadapan Kecamatan Kabat yang menjadi bagian 
wilayah Kabupaten Banyuwangi, merupakan desa yang 
menghasilkan produk rokok kesehatan, atau biasa dikenal 
masyarakat banyuwangi dengan nama rokok silokarang. 
Rokok ini tidak sama dengan rokok-rokok biasanya karena 

bahan dasar rokok ini bukanlah tembakau tetapi rempah-
rempah.

Usaha rokok silokarang ini sudah mengalami beberapa 
kemajuan setelah adanya program pengabdian masyarakat 
oleh Dosen Akademi Akuntansi PGRI Jember, yang 
mengajukan proposal IbM kelompok usaha rokok silokarang 
Tahun 2011. Dengan adanya pengabdian tersebut usaha ini 
mengalami beberapa kemajuan antara lain, peralatan yang 
lebih modern, standarisasi sistem produksi.

Permasalahan sekarang yang dihadapi oleh kelompok 
usaha rokok silokarang ini adalah kurang pahamnya mereka 
tentang pembukuan atau pencatatan akuntansi, sehingga 
kelompok usaha rokok silokarang ini tidak dapat mengetahui 
sampai di mana kemajuan usahanya. Rata-rata kelompok 
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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.

Selain masalah pembukuan kelompok usaha rokok 
silokrang ini juga kesulitan memperluas jaringan pemasaran 
ke luar wilayah Banyuwangi. 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. Selain itu kelompok usaha rokok silokarang 
ini hanya 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.

Dari beberapa permasalahan di atas kami berusaha untuk 
memberikan solusi dengan cara memberikan pelatihan dan 
pendampingan untuk membuat sistem pencatatan akuntansi 
sederhana. Solusi yang kedua berupaya memperluas jaringan 
pemasaran melalui website merupakan salah satu strategi 
perluasan jaringan pemasaran yang efektif pada kelompok 
usaha rokok silokarang. Melalui website, kelompok usaha 
rokok silokarang dapat berkomunikasi, mengirim contoh 
produk, riset, serta promosi secara langsung pada pelanggan 
lama maupun pelanggan baru yang berada di luar wilayah 
Banyuwangi. 

Selain itu juga meneruskan program IbM kelompok 
usaha rokok silokarang pada tahun sebelumnya. Dengan 
adanya sistem pencatatan akuntansi sederhana dan adanya 
website diharapkan kelompok usaha rokok silokarang 
ini menjadi semakin berkembang dan dapat mengajukan 
penambahan modal melalui lembaga keuangan Bank.

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.  Tidak mengertinya pembukuan dan pencatatan 
keuangan, sehingga tidak mengetahui perkembangan 
usahanya 

3.  Kurangnya promosi dalam pemasaran

Solusi yang Ditawarkan
Berdasarkan permasalahan mitra diatas, ada beberapa 

solusi yang kami tawarkan guna mengembangkan usaha 
rokok silokarang ini adalah:
a.  Pembuatan Website
 Merancang dan membuat website rokok silokarang yang 

berisi produk dan cara pemesanan

b.  Pembukuan 
 Memberikan pelatihan dan pendampingan pembukuan 

sederhana 

Metode pendekatan yang akan dipakai oleh Tim IbM adalah 
sebagai berikut:
Siklus sistem pencatatan akuntansi menurut Standar 
Akuntansi Keuangan seperti di bawah ini:

Gambar 1.  Siklus sistem pencatatan akuntansi
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Gambar 1. Siklus sistem p

Keterangan:
1. Bukti transaksi dicatat dalam buku jurnal untuk setiap 

kali terjadi transaksi kemudian dicatat ke dalam buku 
besar pembantu. Hal ini dilakukan setiap hari/setiap 
terjadi transaksi.

2. Dari buku jurnal, setiap periode (misalnya setiap akhir 
bulan) diposting ke buku besar sesuai akun masing-
masing.

3. Fungsi buku besar pembantu adalah sebagai alat 
pengontrol kebenaran jumlah dalam buku besar. Jumlah 
saldo dalam buku besar untuk setiap akun harus sama 
dengan jumlah keseluruhan saldo buku besar pembantu 
untuk akun yang bersangkutan. Selain itu juga sebagai 
alat untuk merinci perkiraan buku besar yang masih 
memerlukan rincian.

4. Saldo-saldo dari buku besar dimasukkan ke dalam 
neraca saldo.

5. Sebelum pembuatan laporan keuangan perlu adanya 
penyesuaian saldo-saldo yang ada pada neraca saldo 
dengan saldo-saldo yang sebenarnya.

6. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, 
maka dibuat neraca lajur yang berisi kolom-kolom 
neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo 
disesuaikan. Laba rugi dan neraca.

7. Dari data-data di kertas kerja, maka dibuat laporan 
keuangan mulai laporan laba/rugi, laporan perubahan 
modal, neraca, arus kas dan catatan atas laporan 
akuntansi.

Berdasarkan siklus akuntansi diatas, system pencatatan 
yang diterapkan pada kelompok usaha rokok kesehatan 
silokarang tidak selengkap siklus akuntansi tersebut. Namun, 
siklus akuntansi yang digunakan lebih sederhana yaitu mulai 
dari bukti transaksi, jurnal sampai laporan laba rugi. Siklus 
akuntansi sederhana tersebut dibuat agar kelompok usaha 
rokok kesehatan silokarang dapat memahami tentang cara 
pencatatan akuntansi yang sederhana.

Jadi dapat digambarkan siklus akuntansi sederhana 
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yang kita terapkan bagi kelompok usaha rokok kesehatan 
silokarang adalah:

Gambar 2.  Siklus sistem pencatatan akuntansi sederhana
5 
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Gambar 2. Siklus sistem pencatatan akuntansi sederhana

d. Promosi
– Pembuatan sarana internet marketing melalui 

website yang mampu menjadi alat komunikasi 
antara konsumen dengan mitra, sarana promosi 
mitra serta riset pemasaran untuk mendeteksi 
potensi pasar. 

– Jasa pembuatan website menggunakan program 
joomla! versi 1.0.15.

 Jadi dapat digambarkan website yang kita terapkan bagi 
kelompok usaha rokok kesehatan silokarang adalah:

Gambar 3.  Gambar rancangan website

6 

 

d. Promosi 

- Pembuatan sarana internet marketing melalui website yang mampu menjadi 
alat komunikasi antara konsumen dengan mitra, sarana promosi mitra serta 
riset pemasaran untuk mendeteksi potensi pasar.  

- Jasa pembuatan website menggunakan program joomla! versi 1.0.15. 
Jadi dapat digambarkan website yang kita terapkan bagi kelompok usaha rokok 
kesehatan silokarang adalah : 

                                                              

 

Home                            Produk    Forum 

Waktu 

 

Login 
Member 

 

 

 

    Polling 

Pengunjung

 

Who’s Online 

Gambar Flash 
(Smooth Gallery) 

 

   Pesan Sekarang 

 

 

 

 

 

                       Isi/ Content 

 

                                            Header 

Home 

Profil Kami 

Produk  

Produk Tersedia 

Pelanggan 

Success Story 

k

Gambar 3. Gambar  rancangan website

kajian pustaka

Usaha
Menurut Rhenald kasali, dkk (2010;13) usaha 

sesungguhnya adalah samudera luas yang dilgeluti seorang 
wirausaha.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 
berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan  bersih atau 
hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995. Usaha 
kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional 
yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang 
sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan 
pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil 
merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang 
luas pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas 
ekonomi pada khususnya. (http://anggiandriani96.blogspot.
com/2013/09/definisi-usaha-kecil-dan-penerapan.html.)

Peningkatan usaha rokok
Menurut suwarso, dkk (2013;29) 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.

E-commerce (website)
E-commerce atau bisa disebut Perdagangan elektronik 

atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, 
pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti 
internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. 
E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, 
pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori 
otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri 
teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai 
aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang 
berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer 
dana secara elektronik, SCM (supply chain management), 
e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online 
marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction 
processing), pertukaran data elektronik (electronic data 
interchange/EDI), dan lain-lain. (www.baliorange.web.id/
pengertian-ecommerce).

Marketing online adalah salah satu kunci utama 
suksesnya strategi pemasaran di dunia maya. Metode 
promosi dan penjualan menggunakan metode artikel 
marketing bisa meningkatkan omset penjualan produk 
secara online. (http://kayadaribisnisinternet.com/category/
artikel-marketing.)
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Menurut penelitian Citra Pratiwi (2013) yang berjudul 
"STRATEGI INTEGRASI INTERNET MARKETING 
DENGAN PROMOTIONAL TOOLS KERIPIK MAICIH" 
menyatakan bahwa Website dan Twitter dapat digunakan 
sebagai media dalam membangun image, awareness, 
menjalin hubungan dengan customer, hingga melakukan 
penjualan secara langsung. Karena pada dasarnya melalui 
medium ini, dimungkinkan terjadinya interaksi antara 
pemasar dengan customernya.

Definisi Pemasaran
Kotler (2001:15), "Pemasaran merupakan suatu 

kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen 
ke tangan konsumen. Menurut WY. Stanton (1986:25), 
Pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem 
yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan 
dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan 
mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan 
kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Sedangkan 
menurut Basu Sawsta dan ibnu, Sukotjo (2007:179) 
pemasaran adalah termasuk salah satu kegiatan dalam 
perekonomian dan membantu dalam penciptaan ekonomi.

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.

metode pelaksanaan program
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Keterangan :  
a. Pendampingan Terhadap Mitra 
 Sosialisasi terhadap mitra bersama mahasiswa dan dosen peneliti 
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c. Pelatihan Penggunaan Alat 
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d. Proses Praktikum Pembukuan 
Praktik posting trasnsaksi harian dan bulanan 

f. Profit dan Keuntungan  
Praktek Menghitung BEP (Break Event Point) guna memntukan keuntungan yang 
diperoleh dalam usaha rokok kesehatan (silokarang). 
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pembukuan 

Gambar 4.  Metode Pelaksanaan

Keterangan: 
a.  Pendampingan Terhadap Mitra
 Sosialisasi terhadap mitra bersama mahasiswa dan 

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

b.  Pembelian Perlengkapan dan Peralatan
 Membeli perlengkapan dan Peralatan pembukuan 

(Komputer satu set, kalkulator)
c.  Pelatihan Penggunaan Alat
 Mengenalkan penggunaan peralatan Komputer dan juga 

mengoperasikan website
d.  Proses Praktikum Pembukuan
 Praktik posting transaksi harian dan bulanan
f.  Profit dan Keuntungan 
 Praktek Menghitung BEP (Break Event Point) guna 

menentukan keuntungan yang diperoleh dalam usaha 
rokok kesehatan (silokarang).

hasil dan pembahasan

Hasil yang dicapai selama Program Ipteks Bagi 
Masyarakat sebagai berikut:
a.  Sosialisasi Terhadap Mitra 
b.  Perancangan Website 
c.  Penugasan pelaksanaan program IbM 
d.  Pembelian peralatan dan perlengkapan
e.  Penyerahan peralatan dan perlengkapan
f.  Install software website 
g.  Kunjungan ke tempat pemasaran 
h. Pelatihan Pengoperasian Website 
i. Money Internal 
j. Upload Laporan kemajuan di SIMLITABMAS 
k.  Pelatihan Pembukuan 



77Susanto, dkk.: Strategi Pemasaran Rokok Kesehatan Silokarang dengan Website

l. Pendampingan Pencatatan pembukuan
m. Money Eksternal oleh Dikti yang bertempat di 

Politeknik Negeri Jember. 
n. Laporan Akhir IbM 

Gambaran Ipteks yang ditransfer pada Mitra
No Bidang Bentuk Transfer Ipteks
1. Pembukuan

sebelum
Sebelumnya tidak ada pembukuan untuk mencatat antara 
pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak dapat mengetahui 
sampai di mana kemajuan usahanya

Sesudah
Pembukuan manual sampai pada komputerisasi sehingga 
dapat mengetahui kamajuan usaha, dengan melihat laporan 
keuangan usaha

2. Pemasaran

Sebelum
Bentuk pemasaran produk yang dilakukan dari mulut lewat 
mulut dan pemasangan baner. Melalui pemasaran semacam ini 
pemasaran hanya terbatas pada Kabupaten Banyuwangi.

Sesudah

Bentuk pemasaran produk yang semula dilakukan melalui 
pameran, membuka outlet dan dari mulut lewat mulut akan 
ditambah dengan pamasaran produk melalui sarana website.

3. Sumber Daya Manusia
Sebelum
Potensi sumber daya manusia yang ada selama ini hanya duduk 
– duduk di rumah menunggu pembeli dan pemesan rokok. 

Sesudah
Potensi sumber daya manusia yang semula hanya duduk 
– duduk di rumah menunggu pembeli dan pemesan meubel, 
akan diberi pendidikan dan pelatihan sarana internet marketing 
selama 3 bulan agar mereka aktif mencari pelanggan dan 
melebarkan usaha di luar wilayah Kabupaten Banyuwangi 
melalui internet.

Sumber: Laporan Akhir IbM Kelompok Usaha Rokok Silokarang di Banyuwangi, Tahun 2013

Permasalahan dan Solusi
Beberapa permasalahan yang terjadi selama program 

pengabdian yaitu:
1. Penggunaan alat komputerisasi sebagai media 

promosi
 Pengenalan alat komputerisasi sebagai alat komputerisasi 

sebagai media promosi kurang dipahami kelompok 
usaha rokok dikarenakan sumber daya manusia 
yang lemah. Solusinya, tim pengabdian memberikan 
pelatihan dan pengenalan alat komputerisasi sebagai 
media promosi hingga dengan melibatkan tim ahli 
teknologi dan mengajak putri-putri kelompok usaha 
rokok yang mempunyai pendidikan minimal SMA 
untuk dapat mengaplikasikan website yang telah 
dirancang tim pelaksana IbM rokok silokarang. Solusi 

ini bisa dilaksanakan minimal dalam suatu kelompok 
usaha mengerti dunia internet, sehingga promosi 
melalui media internet bisa terlaksana.

2.  Pembukuan Sederhana
 Masyarakat masih bingung ketika mengelompokkan 

perhitungan biaya produksi sampai dengan pembuatan 
laporan keuangan. Solusinya, tim pelaksana IbM 
memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap 
kelompok usaha rokok silokarang dengan melibatkan 
mahasiswa dan mendatangkan tim ahli pembukuan 
yaitu dosen pengantar akuntansi untuk memberikan 
arahan. Solusi ini bisa dilaksanakan minimal dalam 
suatu kelompok usaha bisa membaca, menulis dan 
menghitung, sehingga dapat mudah membukukan hasil 
usaha secara sederhana.
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pencatatan baik mencatat pengeluaran, pemasukan 
sampai perhitungan laba rugi usaha rokok. Dari 
pembukuan sederhana ini kelompok usaha rokok sudah 
bisa melihat sampai di mana kemajuan usahanya.
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kesimpulan 

Beberapa kesimpulan dari kegiatan pengabdian 
masyarakat antara lain:
a. Keberlanjutan Kegiatan di 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 wilayah pemasaran terbukti setiap 
hari website rokok dilihat dan di pesan produknya oleh 
masyarakat luar banyuwangi.

b.  Pemasaran
 Dengan adanya bantuan alih transfer teknologi dari 

Program IbM, yang semula masyarakat hanya menjual 
rokok di daerah banyuwangi saja dengan cara penjualan 
door to door dan dari mulut ke mulut, sekarang 
kelompok usaha rokok menjual produknya sampai 
luar banyuwangi dengan menggunakan website rokok 
silokarang. Website rokok silokarang ini berisi tentang 
profil usaha, bahan baku rokok sampai cara pemesanan 
rokok langsung kepada para kelompok usaha rokok.

c.  Pembukuan
 Semenjak adanya program IbM, yang memberi 

pendampingan dan pelatihan berkaitan dengan 
pencatatan pembukuan sederhana terhadap usaha rokok 
silokarang ini, kelompok usaha sudah dapat melakukan 
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Penerapan Manajemen Konflik terhadap Kinerja Karyawan pada 
CV. Banner Point Supermarket Kediri

The Effect of Application of Conflict Management on Employees Performance on 
CV. Banner Point Supermarket Kediri

Faisol
Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

abstract
The research is aimed to know: 1) the effect of the functional conflict level, stimulates conflict, reduce conflict and resolve conflict 

individually on the employee performance. 2) the effect of the functional conflict level, stimulate conflict, reduce conflict and resolve 
conflic simultaneously on the employees performance. 3) the dominant factor affecting the employes performance of CV Banner Point 
Supermarket Kediri. The research in CV Banner Point Supermarket Kediri with the population consists of 100 respondents. Data intake 
obtained directly by questioner. The research in CV Banner Supermarke Point Kediri concludes that: 1) the functional conflict level, 
stimulate conflict, reduce conflict and resolve conflict individually have a positive and significant effect on the employees performance 
improvement; 2) the functional conflict level, stimulate conflict, reduce conflict and resolve conflict simultaneously have a positive and 
significant effect on the employees performance; the regression equation yielded is CV Banner Supermarket Point: Y = 0.047+ 0,228 
X1 + 0,550 X2 + 0,326 X3 + 0,444 X4 + e; the determination coefficient of Adjusted R2 = 0,595 mean that the functional conflict level, 
stimulate conflict, reduce conflict and resolve conflict determine the variability on employees performance about 59,5 % the remain 40,5% 
is determined by other factor beyond the model; 3) the most dominat factor affecting the employees performance is stimulate conflict 
which is demonstrated by the regression coefficient of stimulate conflict of 0,550 is the greatest one among other factors. The conclusion 
is the application of conflict management that includes a functional conflict level, stimulating conflict factors, factors of reducing or 
suppress conflict and resolving conflict factors have positive influence on employee performance on CV Banner Point Supermarket Kediri, 
meaning that increasing the application of conflict management will improve employee performance on CV Banner Point Supermarket 
Kediri. In order CV Banner Point Supermarket can achieve its goal of improving the performance of employees, then the potential and 
uniqueness conflict management can be applied in all areas of work the company on CV. Banner Point Supermarket Kediri.

Keywords: functional conflict level, stimulate conflict, reduce conflict, resolving conflict, and employee performance improvement

pendahuluan

Ditengah-tengah kondisi dunia usaha yang terombang-
ambing oleh situasi Negara yang tidak menentu, sangat 
dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaan manajemennya, 
terutama dalam manajemen sumber daya manusia. Karena 
dalam situasi yang tidak menentu akan sangat rawan bagi 
perusahaan di dalam mempertahankan aktivitas usahanya. 
Sehingga akan sangat terasa betapa dibutuhkannya suatu 
pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia yang 
matang.

Peranan manajemen sangat penting di dalam 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha 
disuatu perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai 
efisiensi ini adalah dengan membina dan memanfaatkan 
sumber daya manusia agar dapat menghasilkan tenaga 
kerja yang berkualitas tinggi, sehat fisik dan mental. 
Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik maka 
kinerja karyawan akan ada pada tingkat yang diharapkan 
oleh perusahaan dan tujuan organisasi akan tercapai sesuai 

keinginan. Salah satu cara di dalam pengelolaan sumber 
daya manusia ini adalah melalui manajemen konflik. Di 
dalam suatu organisasi konflik tidak akan bisa dihindari. 
Berkumpulnya individu-individu dalam suatu kelompok 
dengan latar belakang status, tujuan, persepsi masing-masing 
yang berbeda untuk bekerja sama pasti akan menimbulkan 
konflik baik itu besar maupun kecil. Sehingga konflik bisa 
dikatakan sudah menjadi bagian dari aktivitas organisasi.

Keberadaan konf lik ini bisa merugikan maupun 
membantu perusahaan di dalam pencapaian tujuan. Konflik 
yang tidak diatur dengan baik akan bersifat merugikan. 
Demikian juga sebaliknya, jika pihak manajemen mampu 
mengelola konflik yang terjadi dengan baik, maka prestasi 
karyawan akan meningkatkan kinerja dan tujuan perusahaan 
pun akan tercapai. Konflik juga mampu untuk mencegah 
munculnya stagnasi dalam perusahaan atau organisasi. 
Karena apabila suatu organisasi mengalami stagnasi maka 
akan mengakibatkan munculnya kebosanan dikalangan 
pekerja, sehingga kinerja karyawan akan terus menurun 
sampai titik terendah.
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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
dunia manajemen, konflik tidak lagi dipandang sebagai 
suatu hal yang ditakuti. Apabila dahulu konflik dianggap 
sebagai hal yang dapat dicegah agar tidak terjadi, hal yang 
ditimbulkan oleh kesalahan manajemen dalam mendesain 
dan mengelola perusahaan, dan konflik bisa mengacaukan 
organisasi dan mencegah prestasi yang optimal, maka 
sekarang konflik dipandang sebagai hal yang bisa membantu 
dan juga memperkecil prestasi organisasi dan berbagai 
prestasi tingkat, dan merupakan tugas manajemen untuk 
mengelola tingkat konflik dan menyelesaikannya agar hasil 
organisasi optimal. Oleh karena itu tingkat konflik yang 
dibutuhkan agar prestasi organisasi optimal adalah konflik 
pada tingkat optimal.

Karena konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari 
bagi semua organisasi, maka konflik juga bisa terjadi 
pada CV. Banner Point Supermarket Kediri. Perusahaan 
yang bergerak dalam bidang perdagangan juga tidak bisa 
menghindar dari keberadaan konflik dalam organisasi. 
Konflik dalam perusahaan atau organisasi bisa terjadi antar 
karyawan pada tingkat yang sama maupun antara atasan 
dengan bawahan dengan kasus yang beragam. Beberapa 
konflik yang pernah mencapai puncak akan berakibat 
membawa kerugian bagi perusahaan dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang, karena tujuan organisasi tidak 
tercapai secara optimal. Akan tetapi dengan pengelolaan 
atau manajemen konflik yang baik, maka perusahaan akan 
diuntungkan karena tujuan perusahaan akan tercapai dengan 
jalan yang efektif dan efisien serta kinerja yang tinggi.

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk mengadakan 
penelitian pada perusahaan tersebut karena penggunaan 
manajemen konf lik akan menjadikan kinerja pada 
perusahaan tersebut meningkat, apalagi apabila ternyata 
konflik mampu juga membuat kinerja karyawan menurun 
karena tidak ditangani dengan baik. Penelitian ini akan 
mengangkat bahasan tentang penerapan manajemen konflik 
dalam peningkatan kinerja karyawan

tinjauan pustaka

Manajemen Sumber daya Manusia
Secara umum, manajemen Sumber Daya Manusia 

dapat diartikan sebagai berikut: "Manajemen sumber 
daya manusia adalah merupakan salah satu teknik atau 
cara yang digunakan oleh seseorang untuk merencanakan, 
mengorganisasikan, menyusun, mengarahkan, dan 
mengawasi terhadap orang lain disekitarnya" (Susilo 
Martoyo, 1994: 3-4).

Secara teknis bahwa manajemen Sumber Daya Manusia 
mengacu pada beberapa proses yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, menyusun, mengarahkan, dan juga 
mengawasi. Perencanaan dimaksudkan adalah bagaimana 
merencanakan tenaga kerja yang akan digunakan dalam 
melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini yang terpenting 

harus diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia 
adalah menyangkut tentang jenis pekerjaan yang akan 
dilakukan serta tingkat pendidikan dan keahlian karyawan 
dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni 
mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 
dan efisien membantu mewujudkan tujuan perusahaan, 
karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 1991: 10). Manajemen 
sumber daya manusia adalah merupakan salah satu syarat 
mutlak yang perlu untuk diberlakukan oleh setiap organisasi 
perusahaan untuk mengarahkan orang-orang atau karyawan 
dalam melaksanakan pekerjaan" (Moenir, 1992: 87).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, jelaslah 
bahwa manajemen sumber daya manusia dalam suatu 
perusahaan adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan 
setiap karyawan dari proses perencanaan kerja, pelaksanaan, 
sampai dengan pengawasan setiap pekerjaan yang telah 
ditetapkan.

Konflik
Pada hakekatnya konflik dapat didefinisikan sebagai 

segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik 
antara dua atau lebih (Handoko, 1991: 346). Menurut Plunket 
dan Attner (1983) "Konflik adalah sebuah perselisihan 
antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok 
yang timbul dari kenyataan bahwa mereka harus berbagi 
sumber daya yang langka atau kegiatan kerja dan atau fakta 
bahwa mereka memiliki status yang berbeda, tujuan, nilai, 
atau persepsi yang berbeda" (Plunket dan Attner (1983:10). 
Kata konflik dapat digunakan untuk mengartikan sejumlah 
hal seperti kompetisi, ketidakcocokan, oposisi, dan tidak 
terdamaikannya, ketidakharmonisan, pertempuran, 
bentrokan, dan pertengkaran" (Hampton, 1986).

Thomas Robbins (1993) mendefinisikan konf lik 
sebagai Sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak 
merasakan bahwa pihak lain telah terkena dampak negatif, 
atau akan memengaruhi negatif, sesuatu yang pihak pertama 
peduli.

Manajemen Konflik
Secara garis besar ada tiga bentuk dalam manajemen 

konflik (Stoner, 1986) yaitu:
a. Menstimulasi konflik
 Untuk menstimulasi situasi, maka seorang manajer bisa 

menjalankan lima langkah agar konflik yang terjadi 
dalam organisasi meningkatkan atau bahkan mampu 
menciptakan konflik di dalamnya (Plunkett dan Attner, 
1983):
1) Membawa pihak luar, Seorang manajer bisa memilih 

untuk membawa seseorang dari luar organisasi 
yang mempunyai latar belakang, kebiasaan dan 
penilaian yang berbeda sebagai kelompok kerja 
masa yang akan datang.

2) Mengganti aturan, Manajer yang berusaha untuk 
membuka lingkungan kerja akan meminta seorang 
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pemimpin informal untuk mengurus 'hanya 
manajemen'.

3) Merubah organisasi, Pendekatan lain adalah 
dengan menyusun kembali kelompok kerja dan 
departemen-departemen. Perubahan di dalam 
pelaporan hubungan dan komposisi tim pekerja 
didesain untuk mendorong interaksi dari individu-
individu dengan pengalaman dan persepsi yang 
berbeda.

4) Mengganti manajer, Di beberapa instansi atau 
perusahaan, tepat sekali jika memasukkan 
seseorang ke dalam suatu kelompok kerja di 
mana hal ini bisa mengambil manfaat dari gaya 
kepemimpinan dominannya. Di situasi lain, praktek 
memutar seorang manajer dalam suatu tim kerja 
dalam menjadwal yang normal bisa menstimulasi 
sebuah kelompok.

5) Mendorong kompetisi, Mendorong kompetisi antar 
kelompok ataupun individu. Hal ini bisa dilakukan 
dengan memberikan bonus, liburan dll. Jika 
seorang manajer memilih metode ini, maka hasil 
yang direncanakan untuk individu-individu atau 
kelompok adalah a). Meningkatkan keterpaduan 
dalam kelompok dan mengurangi perbedaan-
perbedaan internal. b). Terfokus pada penyelesaian 
tugas. c). Lebih terorganisir dan efisien. Jika situasi 
tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka 
kompetisi ini akan mengakibatkan konsekuensi 
negatif antar kelompok: a). Kelompok lain akan 
dianggap sebagai musuh b). Komunikasi antar 
kelompok bisa berkurang atau hilang sama sekali. 
c). Permusuhan terbuka bisa berkembang antar 
kelompok d). Sebuah kelompok bisa menyabotase 
pekerjaan kelompok lain.

b. Mengurangi dan menekan konflik
 Menurut Handoko (1991:351) ada dua metode yang 

dapat digunakan untuk mengurangi konflik, yaitu: 
1). Mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan 
dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. 
2). Mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan 
untuk menghadapi "ancaman" atau "musuh" yang sama. 
Metode pengurangan konflik mengelola tingkat konflik 
melalui "pendinginan suasana" tetapi tidak menangani 
masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik.

c. Menyelesaikan konflik
 Ada beberapa pendekatan yang dilakukan di dalam 

menyelesaikan suatu konflik, seperti (Plunkett dan 
Attner, 1983) adalah: 1). Memulai kompromi, Melalui 
pendekatan ini sebuah kelompok diharuskan mengalah 

pada hal-hal tertentu dan mencari jalan tengah, para 
manajer dan karyawan yang terlibat menyadari bahwa 
hal ini bukan solusi menang atau kalah. Permasalahan 
tentang pendekatan ini adalah bahwa konflik mungkin 
akan muncul lagi karena akar permasalahannya 
belum diselesaikan. 2). Inisiatif penyelesaian masalah 
gabungan, Pada pendekatan ini seorang manajer 
memfokuskan pada penyelesaian masalah secara 
bersama oleh individu-individu yang terlibat. 3). 
Inisiatif tujuan superodinat, Meskipun pendekatan 
ini juga tercatat sebagai teknik mengurangi tingkatan 
konflik, pendekatan ini juga bisa digunakan untuk 
menyelesaikan konflik jika tujuan tingkat lebih rendah 
kedua kelompok tergabung ke dalam tujuan tingkatan 
yang lebih tinggi.

Kinerja Karyawan
Kinerja disamakan dengan performance, juga berarti 

prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau 
hasil kerja/penampilan kerja (Sudarmayanti, 2001: 50).

Menurut Bernardin dan Russel (1993:379) Kinerja 
adalah: "Merupakan suatu catatan perolehan yang dihasilkan 
dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama 
suatu periode pekerjaan tertentu".

Sedangkan Dharma (1986:32) mengemukakan bahwa 
definisi kinerja adalah: "Sesuatu yang dikerjakan atau 
produk/jasa yang dihasilkan atau diberikan seseorang atau 
kelompok orang. Dari beberapa pendapat di atas maka 
dapat diambil suatu pengertian bahwa kinerja adalah hasil 
kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas 
yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan.

kerangka pemikiran
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Gambar 1. Sumber: Stoner (1986)
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hipotesis

Berdasarkan pada landasan teori dan penelitian 
terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah:
Ha1 : diduga ada pengaruh yang signifikan antara 

tingkatan konflik fungsional terhadap peningkatan 
kinerja karyawan

Ha2 : diduga ada pengaruh yang signifikan antara 
menstimulasi konflik terhadap peningkatan kinerja 
karyawan.

Ha3 : diduga ada pengaruh yang signifikan antara 
mengurangi konflik terhadap peningkatan kinerja 
karyawan

Ha4  : diduga ada pengaruh yang signifikan antara 
menyelesaikan konflik dengan peningkatan kinerja 
karyawan

Ha5 : diduga ada pengaruh yang signifikan antara 
tingkat konflik fungsional, menstimulasi konflik, 
mengurangi konflik, dan menyelesaikan konflik 
terhadap peningkatan kinerja karyawan.

objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian adalah karyawan 
CV Banner Supermarket Kediri. Sekaran (2006: 121) 
menyatakan bahwa populasi (population) adalah mengacu 
pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat 
yang ingin peneliti investigasi. Adapun yang menjadi 
populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah 
seluruh karyawan CV Banner Supermarket Kediri yang 
berjumlah 100 orang karyawan.

teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam 
pembahasan ini melalui satu tahap penelitian, yaitu 
kuesioner, adalah pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang 
dijadikan sebagai sampel penelitian

instrumen penelitian

Menurut Sugiyono (2008: 132) skala Likert digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang fenomena social. Untuk 
mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian 
ini, menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner, 
yang diukur dengan menggunakan metode skala Likert 
(Likert's Summated Ratings) dengan tingkatan sebagai 
berikut:
1. Jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5.
2. Jawaban Setuju (S) skor 4.
3. Jawaban Netral/Ragu-ragu (R) skor 3
4. Jawaban Tidak Setuju (TS) skor 2.
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

teknik analisis data

Uji Validitas Instrumen
Hasil pengujian validitas instrumen tingkat konflik 

fungsional, menstimulasi konflik, mengurangi konflik, 
menyelesaikan konflik dan peningkatan kinerja karyawan 
menunjukkan bahwa sepuluh (21) item pertanyaan memiliki 

Tabel 1. Kisi kisi Instrumen Penelitian

No. Variabel Indikator Item Pertanyaan
1. Tingkat konflik fungsional 1. Frekuensi konflik

2. Performance konflik
3. Jalur komunikasi konflik
4. Konflik pada karyawan
5. Konflik menjadi pengalaman
6. Konflik membuat efektif 

1
2
3
4
5
6

2. Menstimulasi konflik 1. Mengganti aturan 
2. Memasukkan orang baru
3. Penawaran bonus, insentif
4. Perubahan struktur organisasi
5. Memberikan perlakuan berbeda

1
2
3
4
5

3. Mengurangi dan menekan konflik 1. Perubahan tujuan organisasi
2. Mempersatuan individu atau kelompok

1
2

4. Menyelesaikan konflik 1. Berpihak pada salah Satu
2. Memuaskan kedua belah pihak
3. Mendahulukan kepentingan orang lain
4. Bertindak sebagai penengah

1
2
3
4

5. Kinerja Karyawan 1. Tingkat ketelitian
2. Ketepatan menyelesaikan tugas
3. Kesesuaian hasil pekerjaan
4. Hasil pekerjaan

1
2
3
4
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r hitung lebih besar dari r tabel 0,195 dengan signifikansi 
lebih kecil dari 0,005 sehingga instrument tersebut 
dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas Instrumen
Uji reliabilitas instrument bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kehandalan instrument yang digunakan dalam 
penelitian. Uji reliabilitas ini menggunakan rumus Cronbach 
Alpha untuk menghasilkan nilai koefisien alpha. Instrumen 
dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien Cronbach Alpha  
> 0,60 (Nunnaly dalam Iman Ghozali, 2001:129). Hasil-hasil 
penyajian reliabilitas instrument dalam penelitian ini dapat 
disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan
X1 0.834 Reliabel
X2 0.768 Reliabel
X3 0.960 Reliabel
X4 0.837 Reliabel
Y 0.789 Reliabel

Sumber: Data primer diolah 2011

Uji Asumsi Klasik
a. Multikolineartitas. Hasil pengujian yng telah dilakukan 

menunjukkan bahwa angka VIF (Varian Inflation 
Factor) di bawah angka 10, semua tolerance variable 
bebas (0,931 = 93,1%), (0,961 = 96,1%), (0,980 = 98%), 
(0,979 = 97,9%) di atas 10%, dapat disimpulkan bahwa 
antar variabel bebas tidak terdapat multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas didapat 
hasil bahwa variabel independen memiliki signifikansi 
lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi Heteroskedastisitas.

c. Uji Aoutokorelasi. Dari hasil olah data, ditemukan 
Durbin Watson test = 2,4440 dan DW > 2, maka dapat 
disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model 
regresi.

Model Summaryb

Model Durbin-Watson
1 2.440

a. Predictors: (Constant), Menyelesaikan Konf lik, 
Menstimulasi Konflik, Mengurangi Konflik, Tingkat 
konflik fungsional

b.  Dependent Variable: Peningkatan Kinerja Karyawan

hasil analisis

Hasil pengujian persamaan regresi linier berganda 
pengaruh penerapan manajemen konflik terhadap kinerja 
karyawan CV Banner Point Supermarket Kediri dapat 
ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut:

Y = a+b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Y = 0,047 + 0,228 X1 + 0,550 X2 - 0,326 X3 + 0,444 X4 + e

Dari persamaan linear berganda tersebut dapat diketahui 
bahwa konstanta sebesar 0,047 menunjukkan bawah jika 
variabel 0, maka nilai kinerja karyawan (Y) CV Banner 
Point Supermarket Kediri adalah sebesar 0,047 dan 
besarnya koefisien regresi masing-masing variabel bebas. 
Nilai koefisien regresi menunjukkan besarnya nilai yang 
disumbangkan oleh masing-masing variabel bebas terhadap 
variabel tergantungnya, dengan asumsi variabel bebas 
lainnya dianggap konstan. Penjelasan secara rinci sebagai 
berikut:
1. Jika faktor tingkat konflik fungsional (X1) meningkat 

satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan 
CV Banner Point Supermarket Kediri (Y) sebesar 0,047 
satuan, dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan.

2. Jika faktor menstimulasi konflik (X2) meningkat satu 
satuan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan CV 
Banner Point Supermarket Kediri (Y) sebesar 0,228 
satuan dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan.

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.
Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Zero-
order Partial Part Tolerance VIF

1 (Constant) .047 .686 .069 .945

X1 (Tingkat Konflik Fungsional) .228 .102 .190 2.225 .028 .094 .223 .183 .931 1.075
X2 (Menstimulasi Konflik) .550 .117 .397 4.717 .000 .372 .436 .389 .961 1.041
X3 (Mengurangi & Menekan 
Konflik)

.326 .120 .226 2.717 .008 .267 .268 .224 .980 1.020

X4 (Menyelesaikan Konflik) .444 .103 .358 4.292 .000 .358 .403 .354 .979 1.021

a. Dependent Variable: Y (Kinerja Kayawan CV Banner Point)
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3. Jika faktor mengurangi dan menekan konflik (X3) 
meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan 
kinerja karyawan CV Banner Point Supermarket Kediri 
(Y) sebesar 0,326 satuan, dengan asumsi faktor-faktor 
lainnya konstan.

4. Jika faktor tingkat menyelesaikan konf lik (X4) 
meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan 
kinerja karyawan CV Banner Point Supermarket Kediri 
(Y) sebesar 0,444 satuan, dengan asumsi faktor-faktor 
lainnya konstan.

pembahasan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh 
manajemen konflik terhadap kinerja karyawan adalah 
signifikan, artinya semakin tinggi tingkat konflik dalam 
perusahaan maka akan semakin tinggi pula kinerja 
karyawan dan juga sebaliknya semakin rendah konflik 
dalam perusahaan maka akan diikuti pula semakin 
rendahnya kinerja karyawan. Berikut ini penjelasan dari 
setiap variabel yaitu sebagai berikut:
1. Konflik fungsional, menstimulasi konflik, mengurangi 

atau menekan konflik dan menyelesaikan konflik secara 
simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
peningkatan kinerja karyawan.

2. Konflik fungsional, menstimulasi konflik, mengurangi 
atau menekan konflik dan menyelesaikan konflik 
secara partial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
peningkatan kinerja karyawan.

3. Pada uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa 
variabel independen mampu menjelaskan sebesar 59,5% 
terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 
40,5% dijelaskan oleh variabel yang tidak dijelaskan 
dalam penelitian ini, yaitu seperti pelatihan, promosi 
jabatan, pendidikan dan lain-lain.

kesimpulan

Penerapan manajemen konflik yang meliputi faktor 
tingkat konflik fungsional, faktor menstimulasi konflik, 
faktor mengurangi atau menekan konflik dan faktor 
menyelesaikan konflik berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan CV Banner Point Supermarket Kediri, 
artinya semakin meningkat penerapan manajemen konflik 
akan meningkatkan kinerja karyawan CV Banner Point 
Supermarket di Kediri. Agar CV Banner Point Supermarket 
ini dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kinerja 
karyawan, maka potensi dan keunikan manajemen konflik 
dapat diterapkan dalam perusahaan di semua bidang 
pekerjaan
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Pengembangan Kelembagaan Pembiayaan Sub Sektor Perikanan 
dan Kelautan di Kabupaten Jember

The Development of Agribusiness Financial Institution of Sub Sector Marine and 
Fisheries in Jember Residence

Yuniorita Indah H, Suwignyo Widagdo
STIE "MANDALA" JEMBER

abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya kelembagaan pembiayaan dan kurangnya keberpihakan pemilik modal terhadap 

aktivitas usaha di sub sektor perikanan dan kelautan. Potensi yang cukup besar selama ini masih belum dioptimalkan sebagai sebuah 
pasar potensial lembaga pembiayaan yang fleksibel. Sebenarnya pemerintah sudah mulai berusaha memberi stimulan dengan 
mengintrodusir berbagai program pemberdayaan. Namun demikian dalam tataran implementasi masih belum seperti yang diharapkan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan masyarakat yang memanfaatkan 
pembiayaan tersebut dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketertarikan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendapatan responden yang memilih pembiayaan formal dan nonformal secara statistik tidak berbeda, ketertarikan terhadap pola 
pembiayaan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (X1), umur (X2), lama usaha (X3), pengalaman memperoleh modal lain (X4), kemudahan 
akses (X5), jarak (X6). 

Kata kunci: kelembagaan pembiayaan, aspek lokal

abstract 
The research was motivated by the lack of institutional financing and lack of partisanship against the owners of capital in business 

activities and the marine fisheries sub-sector. Considerable potential for this is still not optimized as a potential market financial 
institutions that feasible. Actually the government has begun trying to give a stimulant to introduce a variety of empowerment programs. 
However, the level of implementation is still not as expected. Based on this background this study aims to determine the pattern of existing 
financing, the difference in income of the people who take advantage of such financing, find out the factors that affect the public interest. 
The results showed that the pattern system has a mechanism as a mechanism formal and nonformal not different. Interest in financing 
patterns are influenced by level of education (X1), age (X2), the old business (X3), the experience of other capital gain (X4), acces (X5), 
and the distance to the location (X6).

 Key words: financial institution, local wisdom

pendahuluan

Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan bergerak 
di sub sektor perikanan dan kelautan identik dengan 
keterbelakangan bila dibanding dengan sektor yang lain. 
Salah satu faktor penyebab adalah lemahnya kelembagaan 
pembiayaan (agribisnis) yang berpihak pada sektor ini. 
Ditengarai bahwa kejadian ini terjadi karena lemahnya 
kelembagaan permodalan di wilayah basis perikanan dan 
kelautan. Permodalan dalam hal ini menjadi fokus perhatian 
karena masalah mendasar yang terjadi pada sektor ini adalah 
keterbatasan pelaku-pelaku sektor ini dalam hal mengakses 
modal. 

Keterbatasan akses modal ditandai dengan realisasi 
modal melalui investasi pemerintah dan swasta yang hanya 
sekitar 0,02 persen dari keseluruhan modal pembangunan. 
Sampai saat ini pemenuhan modal masyarakat lebih 
banyak bergantung pada lembaga-lembaga keuangan non 

formal dan perorangan yang secara ekonomis justru melilit 
masyarakat sektor ini dalam jeratan hutang yang tidak 
pernah selesai. Tengkulak, pengambe dan pemilik modal 
lainnya cenderung menjelma sebagai sebuah lembaga 
keuangan nonformal yang cukup kuat dalam aktivitas 
sektor ini. Mekanisme pemenuhan modal yang diberikan 
adalah berdasar kedekatan dan kepercayaan semata dengan 
syarat tertentu yang secara ekonomis membangun dan 
menguatkan kelembagaan permodalan yang tidak berpihak 
pada masyarakat (Kusnadi: 2006).

Pelaku-pelaku sektor ini mempunyai keterbatasan 
aksesibilitas yang sangat rentan terhadap fasilitas kredit 
formal perbankan. Hal ini salah satunya disebabkan kurang 
dipenuhinya syarat kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga 
pembiayaan formal. Keterbatasan ini membuat pelaku-
pelaku agribisnis di sektor ini sulit berhubungan dengan 
lembaga pembiayaan tersebut. 
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Dari sisi alokasi, selama lebih dari sepuluh tahun terakhir 
alokasi kredit sektor pertanian di dalamnya termasuk sektor 
perikanan dan kelautan kurang dari 10 persen dari total 
kredit yang disalurkan kepada sektor lain. Sistem perbankan 
konvensional yang berjalan saat ini sangat mengabaikan 
sektor ini. Alokasi kredit yang timpang tersebut tidak 
semata-mata disebabkan oleh keberpihakan yang sangat 
rendah pada sektor ini dan aturan main (kelembagaan) 
kredit yang sangat kaku, utamanya bagi pelaku agribisnis 
dan agroindustri di pedesaan. Akses pelaku agribisnis yang 
rendah pada sumber modal memerlukan kreasi lembaga 
pembiayaan yang sangat tepat bagi sektor ini. Dukungan 
kebijakan yang kuat sangat diperlukan guna menciptakan 
terbentuknya lembaga pembiayaan yang kuat dan sehat guna 
mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri 
dipedesaan. 

Menurut Triana (2006) dengan analisis SWOT 
menyimpulkan bahwa strategi pengembangan sektor 
perikanan dan kelautan dilakukan melalui peningkatan 
sarana dan prasarana, fasilitas permodalan dan kemitraan, 
pembinaan yang berkelanjutan, pengembangan sentra 
produksi dan komoditas unggulan serta peningkatan 
produktivitas. Sedang menurut Ulfa (2004) dalam 
penelitiannya tentang Pengaruh Program PEMP terhadap 
Pendapatan Nelayan disimpulkan bahwa penerima 
pembiayaan program DEP mengalami peningkatan 
pendapatan secara signifikan. Faktor modal merupakan 
faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan 
pendapatan masyarakat. 

Dalam prakteknya masyarakat dipesisir dalam 
pemenuhan sumber pembiayaan untuk permodalan usaha 
difasilitasi dari sumber pembiayaan keuangan formal dan 
pembiayaan nonformal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, permasalahan yang 
muncul dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah perbedaan 
pendapatan masyarakat yang memperoleh pola pembiayaan 
formal dan non formal? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang 
memengaruhi ketertarikan masyarakat memanfaatkan 
pembiayaan non formal?. Dari permasalahan tersebut maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) 
Menganalisis perbedaan pendapatan masyarakat yang 
memperoleh pembiayaan formal dan non formal, dan (2) 
Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketertarikan 
masyarakat memanfaatkan pembiayaan non formal.

metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, 
sedang lokasi penelitian ini adalah di kawasan pesisir Desa 
Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Alasan 
pemilihan lokasi karena desa ini memiliki jumlah rumah 
tangga perikanan yang cukup besar yaitu sebesar 509 Rumah 
Tangga Perikanan (RTP). Metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah "disproportionate 

stratified random sampling" (acak stratifikasi tidak 
seimbang) dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden 
yang mereprestasikan kelompok masyarakat yang bergerak 
di bidang budidaya, nelayan tangkap, pedagang hasil laut, 
dan pengolahan. Alat analisis statistik yang digunakan 
adalah: (1) Uji beda rata-rata untuk dua sampel yang tidak 
berhubungan (Independent Sample T-Test), untuk menjawab 
masalah pertama yaitu, perbedaan pendapatan masyarakat 
yang memperoleh pembiayaan dari sumber pembiayaan 
formal dan non formal (2) Regresi Linear Berganda, untuk 
menjawab masalah kedua yaitu, faktor-faktor apa saja yang 
memengaruhi ketertarikan masyarakat memanfaatkan 
pembiayaan non formal. 

analisis dan pembahasan

Karakteristik Responden
Berdasarkan pengumpulan data lapangan melalui 

penyebaran kuesioner dapat digambarkan karakteristik 
responden sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Responden yang bergerak di bidang budidaya sebesar 

33,33%, Nelayan tangkap 38,33%, pedagang 3,33%, dan 
pengolahan 25,00%. Dari karakteristik ini responden 
merupakan seluruh komponen utama dari pelaku usaha di 
subsektor perikanan dan kelautan yang ada di pesisir dengan 
dominasi usaha budidaya dan nelayan tangkap. Sementara 
usaha yang terkait dengan penciptaan nilai tambah yaitu 
pengolahan umumnya adalah usaha tradisional, misalnya 
pengolahan terasi dan pemindangan ikan.

b. Berdasarkan tingkat pendidikan
Responden yang berpendidikan SD atau tidak tamat 

sebesar 80%, SMP/sederajat 18,33% dan SMA/sederajat 
1,66%. Responden yang berpendidikan lebih tinggi adalah 
yang berprofesi sebagai juragan atau pemilik usaha. 
Karakteristik responden ini konsisten dengan penelitian-
penelitian tentang masyarakat pesisir bahwa lebih dari 
80% masyarakat di kawasan ini berpendidikan tidak tamat 
sampai tamat SD. Kondisi ini seringkali menjadi kendala 
kurang beruntungnya masyarakat di pesisir. Mereka sulit 
berinovasi dan memiliki hambatan akses komunikasi 
dalam mencari sumber pembiayaan yang kompetitif untuk 
mengembangkan usahanya.

c. Berdasarkan Usia
Responden berusia 20–30 tahun sebesar 11,66%, 31–

40 tahun 35,00%, 41–50 tahun 28,33 % dan lebih dari 51 
tahun sebesar 25%/Usia responden sejumlah 53,33% di atas 
usia 41 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden telah memiliki pengalaman dalam usaha masing-
masing, termasuk bagaimana mereka selama ini mengakses 
sumber pembiayaan untuk kegiatan usahanya. 
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d. Berdasarkan Pendapatan
Responden berpendapatan < 1.000.000 sebanyak 

26,66%, 1.000.000-1.999.999 sebesar 28,33%, 2.000.000-
2.999.999 sebesar 11,66%, 3.000.000-3.999.999 sebesar 
3,33%, 4.000.000.000-4.999.999 sebesar 13,33% dan 
berpendapatan lebih dari 5.000.000 sebanyak 16,66%. 
Pendapatan responden terlihat bahwa 54,99 % berada pada 
jumlah kurang dari 2 juta rupiah. Hal ini tentu menjadi 
problem lain mengingat biaya-biaya operasional usaha 
di sub sektor ini juga cukup besar, belum lagi ditambah 
beban tanggungan keluarga. Responden yang memiliki 
pendapatan besar adalah mereka yang berada pada usaha 
pengolahan. Karakteristik ini sekaligus menegaskan bahwa 
masyarakat yang bergerak disektor nelayan tangkap selama 
ini cenderung tidak beruntung.

e. Berdasarkan Lama Usaha
Responden yang memiliki usaha antara 1-10 tahun 

sebanyak 25%, antara 11-20 tahun sebanyak 36,66%, antara 
21-30 tahun sebanyak 26,66% dan berusaha lebih dari 31 
tahun sebesar 25,00 5%. Responden 75% telah melakukan 
usahanya lebih dari 10 tahun. Hal ini menggambarkan 
bahwa responden memiliki pengalaman usaha yang cukup 
dan termasuk bagaimana pembiayaan usaha itu di danai.

f. Berdasarkan Sumber Modal
Responden memperoleh modal pembiayaan dari sumber 

modal formal sebanyak 50%, dari non formal sebanyak 
31,66% dan modal sendiri sebanyak 18,33%. Sebagaimana 
hasil kajian pustaka dan penelitian sebelumnya membuktikan 
bahwa sumber pembiayaan non formal juga mendominasi 

bagaimana responden memenuhi kebutuhan pembiayaan 
usahanya.

Perbedaan Pendapatan Masyarakat Yang Memilih 
Pola Pembiayaan Formal dan Pembiayaan Non Formal

Untuk mengetahui perbedaan pendapatan antara 
masyarakat yang memilih pola pembiayaan dari lembaga 
keuangan formal dan lembaga keuangan non formal 
digunakan analisa statistik dengan uji beda rata-rata untuk 
dua sampel yang tidak berhubungan (Independent Sample 
T-Test). Sumber pembiayaan dari lembaga pembiayaan/
keuangan nonformal dalam penelitian ini adalah termasuk 
sumber pembiayaan usaha yang berasal dari modal sendiri. 
Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan 
responden yang memilih pola pembiayaan formal adalah 
Rp. 3.330.000,00 sedangkan rata-rata pendapatan responden 
yang memilih pola pembiayaan non formal (tidak memilih 
pola pembiayaan formal) adalah Rp. 3,3491.666,67 Jika 
diamati dari perbedaan nilainya, maka perbedaan rata-
rata pendapatan responden (masyarakat) memilih pola 
pembiayaan-pembiayaan formal dengan yang memilih pola 
pembiayaan-pembiayaan non formal adalah Rp.161.666,67. 
Jika diamati dari keadaan yang ada di lapang, nilai 
perbedaan rata-rata pendapatan yang hanya sebesar itu, 
tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan. 

Secara statistika dapat ditunjukannya nilai t-hitung 
sebesar 0,287 dengan nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 
(nilai sig. 2 tailed 0,775 > 0,05). Sebagaimana hasil analisis 
yang dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Uji Beda pada Pendapatan Masyarakat yang memilih pola pembiayaan pembiayaan formal dan non formal

Non formal; Formal N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Pendapatan Non Formal 30 3,491,666.67 2.477E6 452,242.709

Formal 30 3,330,000.00 1.831E6 334,359.913

Sumber: Data primer, diolah.

Tabel 2. Independent Sample Test
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. T Df Sig. 
 (2-tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference
Lower Upper

Pendapatan Equal 
variances 
assumed

.897 .348 .287 58 .775 161,666.667 562,423.345 -964,145.977 1.287E6

Equal 
variances 
not assumed

.287 53.410 .775 161,666.667 562,423.345 -966,209.440 1.290E6

Sumber: Data primer, diolah.
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Pendapatan responden yang memilih pembiayaan non 
formal lebih besar dari yang memilih pembiayaan formal 
karena masyarakat mendapat tambahan dana berupa 
kemudahan dari pemberi modal yang digunakan untuk 
aktivitas usahanya. Sedang yang memilih model pembiayaan 
formal rata-rata pendapatannya lebih rendah karena mereka 
harus memenuhi beban bunga yang kompetitif padahal dari 
sisi lain usaha masyarakat masih tidak menentu baik iklim 
maupun faktor lainnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik 
usaha yang berada di pesisir, yaitu pengaruh musim.

Faktor musim merupakan salah satu faktor penentu yang 
cukup berperan dalam produksi perikanan laut. Setidaknya 
musim penangkapan ikan berdasarkan kriteria Biro Pusat 
Statistik (2012) dibedakan atas 3 (tiga) musim, yaitu:
1. Puncak musim, adalah saat-saat di mana hasil 

tangkapan/produksi maksimal dikarenakan laut 
sedang banyak ikan dan tidak ada gangguan alam 
yang cukup berarti (cuaca dan gelombang) pada bulan 
September-Desember

2. Musim normal, adalah saat-saat di mana hasil tangkapan 
dalam keadaan rata-rata banyak ikan di laut dalam 
keadaan sedang pada bulan Mei -Agustus

3. Musim Paceklik, adalah musim di mana hasil tangkapan 
dalam keadaan minimal dikarenakan di laut tidak 
banyak ikan atau ada gangguan alam yang cukup 
berarti, Ini terjadi pada bulan Januari-April

Sedangkan usaha pengolahan hasil laut tergantung dari 
hasil kegiatan nelayan tangkap. Pada sisi lain, masyarakat 
ketika musim paceklik tidak memiliki kegiatan usaha 
pendukung lainnya. Hal ini yang seringkali juga dijadikan 
alasan ketertinggalan masyarakat dipesisir. Dukungan 
keterampilan lain di luar usaha yang selama ini digeluti perlu 
dikembangkan. Potensi alam dipesisir yang ada bisa menjadi 
alternatif pengembangan usaha ketika musim paceklik. 
Salah satu yang bisa dilakukan adalah perlunya stimulan 
pemerintah untuk mendukung pengembangan wisata bahari 
dan kegiatan ikutannya, misalnya pengembangan usaha 
cindera mata dari bahan hasil laut. 

Upaya ini sekaligus memperkuat hasil isian kuesioner 
oleh responden yang sudah dideskripsikan dalam bahasan 
karakteristik responden bahwa 29,99% pendapatan 
responden di atas Rp. 4.000.000,- adalah yang bergerak di 
bidang pengolahan. Dalam konteks ini maka pengembangan 

keterampilan di luar pekerjaan inti sebagaimana dijelaskan 
di atas potensial untuk dikembangkan.

Ketertarikan Terhadap Sumber Pembiayaan Non 
Formal

Kegiatan sub sektor perikanan sangat padat modal. 
Modal yang sangat besar itu diutamakan untuk membeli 
sarana produksi, seperti perahu, jaring dan mesin. 
Sumber-sumber permodalan dari nelayan adalah tabungan 
dan harta benda pribadi, pinjaman dari kerabat atau tetangga 
ataupun juragan. Masalah penyediaan fasilitas modal 
sering menjadi kendala bagi para nelayan untuk menjaga 
konsistensi atau kelangsungan usaha yang dilakukannya. 
Kesulitan memenuhi kebutuhan modal dirasakan oleh 
nelayan-nelayan kecil yang karena berbagai keterbatasannya 
tidak memiliki akses kepada sumber-sumber modal yang 
tersedia.

Dalam kehidupan masyarakat nelayan, keluarga 
dan ikatan kekerabatannya, tetangga serta teman 
yang bersifat lokal merupakan kelompok primer yang 
menjadi unit dasar pembentuk masyarakat dan penentu 
keberlangsungan kerjasama informal di antara mereka. 
Kedudukan dan fungsi kelompok primer ini sangat penting 
dalam kehidupan sosial nelayan. Keluarga merupakan 
pranata yang memiliki fleksibilitas sangat tinggi untuk 
memperkecil atau memperluas lingkaran anggotanya agar 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyesuaikan 
diri dengan situasi sosial ekonomi yang berubah. Dengan 
demikian keluarga merupakan unit sosial yang sangat stabil. 
Hubungan antar kerabat dalam masalah ekonomi, tolong 
menolong dan perlindungan sosial merupakan hubungan 
antar kerabat (Kusnadi, 2000). Hubungan sosial yang 
terbentuk di antara anggota kelompok primer tidak hanya 
menyumbang keberlangsungan hidup masing-masing, 
tetapi juga berperan dalam mencipta kan kesatuan sosial 
yang stabil dan berkesinambungan. Termasuk bagaimana 
masyarakat satu sama lain saling tergantung dalam bidang 
usaha dan pemenuhan modal usahanya. Artinya bahwa 
pemenuhan sumber modal nonformal lebih mudah diperoleh 
masyarakat. Masyarakat cenderung lebih tertarik kepada 
sumber pembiayaan ini.

Ketertarikan masyarakat terhadap sumber pembiayaan 
keuangan nonformal dapat dijelaskan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Ketertarikan Terhadap Sumber Pembiayaan Non Formal

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant)

Pendidikan
Usia
Lamausaha
Tanggungankeluarga
Kemudahan
Jarak

.510

.005

.022
-.032
-.032
.254
.084

.449

.005

.010

.011
.046
.088
.082

.128

.339
-.516
-.088
.401
.144

1.138
1.064
2.143
-2.989
-.688
2.888
1.029

.260

.292

.037

.004

.495

.006

.308

Sumber: Data primer, diolah.
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Dari hasil uji analisis statistik sebagaimana Tabel 3 di 
atas, ketertarikan masyarakat terhadap sumber pembiayaan 
non formal dapat dijelaskan dalam persamaan berikut ini:

Y = 0,510 + 0,005X1 + 0,022X2-0,032X3-0,032X4 + 
0,254X5-0,084X6 

Keterangan:
Y = Ketertarikan Pembiayaan Nonformal X1: Pendidikan, 
X2: usia, X3: lama usaha X4: tanggungan keluarga, X5: 
Kemudahan, X6: Jarak

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan 
bahwa:
1. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan meningkatkan 

ketertarikan pada lembaga pembiayaan non formal. Hal 
ini mengingat 80% responden berpendidikan SD/tidak 
tamat sehingga bila tingkat pendidikan lebih tinggi 
dimungkinkan responden akan rasional menentukan 
sumber pembiayaannya termasuk kemungkinan 
membandingkan dengan sumber pembiayaan formal.

2. Semakin bertambah usia akan meningkatkan 
ketertarikan pada pembiayaan nonformal. Hal ini 
karena responden yang berusia lebih dari 40 tahun lebih 
dari 50% yang berarti sudah lama memiliki pengalaman 
memperoleh sumber pembiayaan dan biasanya sudah 
terikat pada pemilik modal maka responden cenderung 
sulit beralih ke sumber pembiayaan yang lain.

3. Semakin baru usaha digeluti akan mengurangi 
ketertarikan pada pembiayaan nonformal. Penjelasan 
yang terkait adalah karena responden yang baru mulai 
usaha atau usahanya relatif baru cenderung berfikir 
pada alternatif-alternatif pembiayaan karena belum 
terjerat oleh pemilik modal/pengambek.

4. Semakin sedikit tanggungan keluarga akan mengurangi 
ketertarikan pada pembiayaan nonformal. Penjelasannya 
adalah responden yang tanggungan keluarga lebih 
sedikit cenderung tidak mempertimbangkan beban dari 
pembiayaan nonformal karena dengan pendapatan yang 
sedikitpun masih dianggap cukup untuk menghidupi 
keluarganya.

5. Semakin mudah kemudahan akses dan pelayanan 
akan meningkatkan ketertarikan pada pembiayaan 
nonformal. Persamaan ini merupakan alasan utama 
responden tertarik pembiayaan nonformal adalah 
kemudahan.

6. Semakin dekat lokasi sumber pembiayaan nonformal 
mengurangi ketertarikan pada pembiayaan nonformal 
atau di manapun ada sumber pembiayaan nonformal 
yang siap menyalurkan modalnya responden akan 
datang.

Sedang nilai uji t menunjukkan signifikansi konstanta 
dan variabel independent sebagai berikut:
1. Signifikansi konstanta; sig = 0,260 > 0,05 menunjukkan 

bahwa konstanta tidak memengaruhi secara signifikan 
ketertarikan pada pembiayaan nonformal.

2. Signifikansi variabel pendidikan; sig = 0,292 > 0,05 
menunjukkan bahwa variabel usia tidak memengaruhi 
secara signifikan terhadap ketertarikan terhadap 
pembiayaan nonformal

3. Signifikansi variabel usia; sig = 0,037 < 0,050 
menunjukkan bahwa variabel usia berpengaruh 
signifikan terhadap ketertarikan pemilihan sumber 
pembiayaan non formal.

4. Signifikansi variabel lama usaha; sig = 0,004 < 0,050 
menunjukkan bahwa variabel lama usaha berpengaruh 
signifikan terhadap ketertarikan pemilihan sumber 
pembiayaan non formal.

5. Signifikansi variabel tanggungan keluarga; sig = 0,495 
> 0,050 menunjukkan bahwa variabel tanggungan 
keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ketertarikan pemilihan sumber pembiayaan non 
formal.

6. Signifikansi variabel kemudahan akses; sig = 0,006  
< 0,050 menunjukkan bahwa variabel kemudahan 
akses berpengaruh signifikan terhadap ketertarikan 
pemilihan sumber pembiayaan non formal.

7. Signifikansi variabel jarak; sig = 0,308 > 0,050 
menunjukkan bahwa variabel jarak ke sumber modal 
tidak berpengaruh signifikan terhadap ketertarikan 
pemilihan sumber pembiayaan non formal.

kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian 
sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara statistik tidak terdapat perbedaan pendapatan 

yang signifikan antara responden yang mengakses 
sumber pembiayaan formal dan pembiayaan nonformal. 
Diversif ikasi keterampilan dibutuhkan untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

2. Ketertarikan pada sumber pembiayaan dipengaruhi oleh 
pendidikan, usia, lama usaha, tanggungan keluarga, 
kemudahan, jarak ke lembaga keuangan/sumber 
pembiayaan non formal 

3. Variabel yang memengaruhi secara signifikan 
ketertarikan terhadap pemilihan sumber pembiayaan 
nonformal adalah usia, lama usaha dan kemudahan 
akses/layanan. Sedang variabel pendidikan, jumlah 
tanggungan keluarga dan jarak ke lokasi sumber 
pembiayaan tidak signifikan memengaruhi ketertarikan 
terhadap pemilihan sumber pembiayaan nonformal.
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abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efek penularan (contagion) dan pemulihan kondisi pasar modal Indonesia akibat 

krisis keuangan global yang disebabkan gagal bayarnya kredit kepemilikan rumah di Amerika pada 2008. Kondisi pasar modal 
Indonesia diwakili oleh Indeks Harga Saham Gabungan, sedangkan pasar modal Amerika diwakili oleh S&P500. Stabilitas sistem 
keuangan suatu Negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi external dan internal. Kondisi ekonomi external dapat berupa terjadinya 
goncangan di pasar modal Negara lain, sedangkan kondisi ekonomi internal adalah makro ekonomi suatu Negara. Kondisi ekonomi 
internal dalam penelitian ini diwakili oleh nilai tukar dan transaksi asing. Penelitian ini dilakukan dalam dua periode, yaitu periode 
krisis global (July 2007-Desember 2010) dan periode pemulihan setelah krisis global (Januari 2011-Desember 2013). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Error Correction Model. Data bulanan yang diperoleh dianalisa dengan metode Ordinary 
Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan terjadinya efek penularan pada pasar modal Indonesia. Hal ini menunjukkan pasar 
modal Indonesia berada pada posisi yang rentan, ditunjukkan dari hubungan jangka pendek yang terjadi pada IHSG-S&P500 pada 
periode krisis dan pemulihan, serta IHSG-nilai tukar pada periode krisis. Transaksi asing Indonesia menunjukkan hubungan ekuilibrium 
dalam jangka panjang terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi asing Indonesia cukup kuat menghadapi 
goncangan krisis global. 

Kata kunci: contagion, nilai tukar, transaksi asing

abstract
This study aimed to investigate the effect of contagion and recovery of the Indonesia's capital market condition due to the global 

financial crisis caused by subprime mortgage default in the United States in 2008. The Indonesia's capital market condition is represented 
by Composite Stock Price Index, while the America's stock market is represented by the S&P500. Stability of the financial system of a 
country is influenced by external and internal economic conditions. External economic condition can be the occurrence of shock in the 
capital market of other countries, while the internal economic condition is macroeconomic of a country. Internal economic condition in 
this study is represented by the exchange rate and foreign transaction. This research was conducted in two periods, namely the period 
of the global crisis (July 2007-December 2010) and the period of recovery after the global crisis (January 2011-December 2013). This 
study used a quantitative approach with Error Correction Model. Monthly data was analyzed by Ordinary Least Square (OLS) method. 
The results showed the occurrence of contagion effect in the Indonesia's capital market. This result showed Indonesia's capital market 
was in a vulnerable position, which was shown from a short-term relationship that occured in the JCI-GSPC in the period of crisis and 
recovery, as well as JCI-exchange rate in the period of crisis. Indonesia's foreign transaction demonstrated the long-term equilibrium 
relationship to the Indonesia's capital market. This suggested that the Indonesia's foreign transaction was strong enough to face shock 
caused by the global crisis.

Keywords: contagion, exchange rate, foreign transactions

pendahuluan

Kondisi ekonomi dunia turut memengaruhi pasar modal 
dunia yang terintegrasi. Kondisi ini juga memengaruhi 
stabilitas sistem keuangan suatu negara. Krisis keuangan 
global yang terjadi pada tahun 2008 yang disebabkan oleh 
kegagalan bayar kredit kepemilikan rumah di Amerika 
menyebabkan anjloknya pasar saham di beberapa negara. 
Resesi ekonomi Amerika meluas menjadi krisis keuangan 

global pada 2007. Gokay (1) menyatakan bahwa krisis global 
terasa lebih kuat di Amerika, dan juga di negara-negara 
yang sangat terintegrasi dalam bidang ekonomi dan strategis 
dengan Amerika.

 Krisis ini bermula dari permasalahan kegagalan 
pembayaran kredit perumahan. Kegagalan pembayaran 
kredit terjadi karena kecerobohan bank-bank di Amerika 
dalam pemberian fasilitas dan nilai estimasi yang berlebihan 
terhadap perumahan yang digadaikan. Banyak bank 
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mengucurkan kredit perumahan kepada ninja loan (nasabah 
yang no income, no job, & no asset). Pada prakteknya 
banyak nasabah yang tidak mampu membayar kredit mereka 
dalam jumlah besar dan merata (Al Zheer, Al Khateeb 
& Areiqat, (2). Akibatnya, banyak bank kesulitan untuk 
membayar dan para investor segera menarik dananya. Hal 
ini mengakibatkan perputaran uang di pasar hipotik macet, 
struktur pasar uang terganggu, sehingga sektor perbankan 
Amerika terpuruk, kekurangan modal, dan enggan 
meminjamkan dolarnya kepada bank-bank internasional di 
Eropa dan Asia.

Bloomberg Database, 2008 melaporkan bahwa dari 25 
July 2007 hingga 31 Desember 2008, krisis keuangan global 
memengaruhi pasar saham Amerika dengan sangat parah. 
Hal ini terindikasikan dari penurunan indeks S&P500 
sebesar 40,50%. Pasar saham dunia di negara maju dan 
berkembang juga terpengaruh oleh kondisi tersebut. 
FTSE100 (indeks pasar saham Inggris) turun sebesar 
31,30%, Nikkei 225 (indeks pasar saham Jepang) terjun 
sebesar 50,39%, KLSE (indeks pasar saham Malaysia) turun 
sebesar 36,45%, dan indeks pasar saham Indonesia turun 
43,39%. 

Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal (misalnya 
goncangan di negara lain), stabilitas sistem keuangan 
negara juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti makro 
ekonomi. Kegiatan pasar saham yang tercermin melalui 
pergerakan indeks merupakan salah satu kegiatan utama 
dalam rantai perekonomian. Pergerakan indeks saham pada 
satu negara tentu tidak terlepas dari kondisi perekonomian 
negara itu secara makro. Menurut Frensidy (3), indeks harga 
saham sangat dipengaruhi variabel-variabel makro seperti 
suku bunga bebas risiko, nilai tukar mata uangnya, surplus 
neraca perdagangan, cadangan devisa, dan inflasi. Jika 
kondisi perekonomian membaik, modal asing akan lebih 
banyak masuk atau terjadi aliran modal. Aliran modal 
ini pada akhirnya akan menyebabkan mata uang rupiah 
menguat atau nilai tukar dolar AS dalam rupiah menurun. 
Sebagian modal asing itu akan ditanamkan dalam portofolio 
saham sehingga memberikan efek positif untuk pasar saham 
dan indeksnya. 

Integrasi pasar modal dunia merupakan topik yang 
telah dikaji sejak crash pasar saham dunia pada Oktober 
1987. Studi awal dilakukan pada pasar saham Negara maju 
seperti Amerika, negara-negara Eropa, Jepang, dan baru-
baru ini setelah krisis Asia, banyak penelitian yang mulai 
memfokuskan penelitian pada pasar negara berkembang 
Asia. Penelitian sebelumnya mengenai integrasi pasar 
saham Amerika dengan Malaysia telah dikaji oleh Khalifa 
and Gallato (4). Hasil temuannya menunjukkan bahwa 
ketika pasar saham Amerika terpuruk, begitu pula pasar 
saham Malaysia, namun nilai tukar ( forex) sebagai variable 
ekonomi makro suatu negara, tidak secara signifikan 
berpengaruh terhadap pasar saham Malaysia pada masa 
krisis keuangan global. Penemuan ini membuktikan adanya 

integrasi pasar modal suatu negara dengan negara lainnya, 
sedangkan kondisi pasar modal dalam negeri terbentuk 
akibat agregat makro ekonomi.

Sebagai bukti adanya integrasi pasar modal dunia, 
terjadinya krisis di Amerika berimbas kepada jatuhnya 
bursa saham di pasar modal Indonesia. Pemerintah 
melakukan penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada 9-10 Oktober 2008 untuk melindungi emiten 
dari keterpurukan nilai harga saham akibat sentimen 
negatif terhadap kondisi keuangan global yang sedang 
krisis. www.finance.yahoo.com menunjukkan bahwa IHSG 
terendah terjadi pada November 2008 sebesar Rp1.241,54. 
Menurunnya harga saham ini terus berlangsung hingga 
Mei 2009 dengan harga Rp1.916,83. Pada bulan berikutnya 
harga saham sudah menunjukkan pemulihan dengan harga 
Rp2.026,78. Volume perdagangan rata-rata terendah di BEI 
terjadi pada Desember 2008 yaitu 172.534.500. Volume 
perdagangan rata-rata di BEI menunjukkan penurunan 
hingga Maret 2009. Bergejolaknya perekonomian Indonesia 
terlihat dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD 
dimulai dari Oktober 2008 hingga Juli 2009. www.bi.go.id 
melaporkan bahwa nilai tukar tengah bulanan pada Oktober 
2008 mencapai Rp 10,048.35. Nilai tukar sempat menembus 
Rp12.900,- untuk nilai tukar jual dan Rp11.900,- untuk nilai 
tukar beli per USD pada 24-26 November 2008. 

Untuk menguji integrasi pasar keuangan internasional 
terkait dengan kondisi pasar modal dunia, banyak 
peneliti yang menggunakan hipotesis kointegrasi Engle 
and Granger(5), Johansen(6). Dalam pasar modal yang 
terintegrasi, berlaku the law of one price. Bekaert and 
Harvey(7) menekankan bahwa sebuah pasar saham 
terintegrasi dengan pasar saham dunia jika asetnya memiliki 
nilai expected return yang sesuai dengan asset pasar yang 
memiliki tingkat risiko yang identik yang terdaftar dalam 
pasar dunia. Terjadinya hubungan lintas pasar dalam pasar 
modal yang terintegrasi antara Malaysia dan Indonesia telah 
diteliti oleh Majid dan Kassim (8) menggunakan standard 
time series technique and vector autoregressive. Hasil 
penelitiannya mendukung pandangan umum bahwa pasar 
saham cenderung menunjukkan tingkat integrasi yang lebih 
besar atau terdapat co-movement yang meningkat selama 
periode krisis, sehingga keuntungan yang didapat dari 
diversifikasi portfolio investor lebih rendah. 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini 
menganalisis Efek Contagion dan Recovery dari Krisis 
Keuangan Global Terhadap Pasar Modal Indonesia. 
Penelitian ini berfokus pada efek penularan pasar saham 
Indonesia yang diwakili oleh IHSG, dan pasar saham 
Amerika yang diwakili oleh S&P500. Sebagai faktor internal 
dari kondisi ekonomi negara, nilai tukar dan transaksi asing 
digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian 
ini. Penelitian ini mengambil periode penelitian pada saat 
terjadinya krisis (Juli 2007 – Desember 2010) dan masa 
pemulihan dari krisis (Januari 2011-Desember 2013).
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metode penelitian

Penelitian ini menggunakan data IHSG sebagai variabel 
terikat. Sedangkan variabel bebas adalah indeks saham 
S&P500, nilai tukar, dan transaksi asing. Penelitian ini 
terbagi menjadi dua periode, yaitu periode krisis global (Juli 
2007-December 2010) dan periode pemulihan setelah krisis 
global (Januari 2011-December 2013). 

Langkah pertama adalah melakukan uji asumsi klasik 
terhadap data. Langkah kedua adalah melakukan uji akar 
unit untuk mengetahui derajat stasioneritas dari variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian. Model pengujian 
yang digunakan adalah Augmented Dickey Fuller (ADF). 
Langkah ketiga adalah melakukan uji kointegrasi Johansen 
untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan jangka 
panjang di antara variabel. Langkah keempat adalah 
melakukan uji Error Correction Model.

hasil penelitian

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa 
variabel penelitian berdistribusi normal. Matriks korelasi 
pada periode Juli 2007-Desember 2010 dan periode Januari 
2011-Desember 2013 menunjukkan adanya gangguan 
multikolinearitas dengan adanya serial correlation pada 
variabel nilai tukar dan S&P500. Namun model prediksi 
akan dibiarkan mengandung multikolinearitas karena 
estimatornya masih dapat bersifat Best Linear Unbiased 
Estimator (BLUE). Winarno(9) menyatakan sifat BLUE 
tidak terpengaruh oleh ada tidaknya korelasi antar variabel 
independen. Hasil autokorelasi menunjukkan adanya 
korelasi positif. Data tidak bersifat heteroskedastis. 

Hasil uji akar unit menunjukkan bahwa semua variabel 
penelitian stasioner pada level first different untuk dua 
periode yang diteliti, kecuali variabel nilai tukar periode 
Januari 2011-Desember 2013. Karena variabel nilai tukar 
periode Januari 2011-Desember 2013 tidak berada pada 
derajat stasioneritas yang sama dengan variabel lainnya, 
maka nilai tukar ini tidak dimasukkan dalam uji kointegrasi 
selanjutnya. 

Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa pada periode 
Juli 2007-Desember 2010, variabel IHSG dan S&P500 tidak 
berkointegrasi atau tidak memiliki hubungan jangka panjang. 
Variabel IHSG - transaksi asing memiliki kointegrasi atau 
terdapat keseimbangan dalam jangka panjang antar variable. 
Variabel IHSG – Nilai tukar tidak dimasukkan dalam 
pengujian kointegrasi periode Januari 2011- Desember 
2013 karena variable tersebut tidak stationer pada derajat 
yang sama dengan variable lainnya. Hasil uji kointegrasi 
periode Januari 2011-Desember 2013 menunjukkan adanya 
kointerasi antara variable IHSG – transaksi asing, sedangkan 
untuk variable IHSG – S&P500 tidak berkointegrasi. 

Pengujian ECM dilakukan antara variabel dependen 
dan independen pada first difference, ditambah dengan 
Error Correction term pada periode lag 1. Uji ini dilakukan 

dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menghitung nilai 
residual dari persamaan regresi awal. Tahap kedua adalah 
melakukan analisis regresi dengan memasukkan residual 
dari langkah pertama. Model ECM terbaik dipilih dari nilai 
Adjusted R2 yang tinggi/besar dan nilai Akaike info criterion 
yang rendah/kecil. 

Model ECM menunjukkan terjadinya hubungan jangka 
pendek pada IHSG-S&P500 pada dua periode penelitian, 
dan IHSG-Nilai tukar periode Juli 2007-Desember 2010. 
Sedangkan hubungan jangka panjang terjadi pada IHSG-
transaksi asing pada dua periode penelitian. Model ECM 
terbaik untuk periode Juli 2007-Desember 2010 adalah 
model 1 pada lag 1. Koefisien regresi ECTt-1 model adalah 
λ (lamda), sehingga speed of adjustment adalah 1- λ atau 
sebesar 0.949676 (1- 0,050324). Jika diubah dalam persen 
maka sebesar 94,9%, yang berarti bahwa pada periode 
pertama proses penyesuaian masih mencapai 94,9% dari 
100 persen. Model ECM terbaik untuk periode Januari 
2011-Desember 2013 adalah model 1 pada lag 1. Speed of 
adjustment pada periode ini sebesar -1,005939 (1- 2,005939) 
atau 100,59%. Hasil ini menunjukkan bahwa proses 
penyesuaian telah melampaui 100%.

pembahasan

Serangkaian uji analisis pada data time series bulanan 
untuk periode Juli 2007-Desember 2010 dan Januari 2011-
Desember 2013 menunjukkan bahwa pada uji akar unit, 
semua variable tidak stasioner pada level, namun stasioner 
pada level satu ( first difference), kecuali variable nilai tukar 
periode Januari 2011-Desember 2013 sehingga variable 
nilai tukar ini tidak dimasukkan dalam pemodelan. Hasil 
uji kointegrasi pada tahap selanjutnya menunjukkan bahwa 
tidak terdapat kointegrasi pada IHSG – S&P500, dan 
IHSG – Nilai tukar (untuk periode Juli 2007-Desember 
2010). Demikian pula untuk IHSG – S&P500 periode 
Januari 2011 – Desember 2013. Hasil ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat keseimbangan dalam jangka panjang 
pada hubungan variable IHSG – S&P500 dan IHSG 
– Nilai tukar pada periode Juli 2007 – Desember 2010, 
IHSG – S&P500 periode Januari 2011 - Desember 2013. 
Absennya hubungan keseimbangan dalam jangka panjang 
pada pasar modal Indonesia dan S&P500 pada dua periode 
penelitian menunjukkan terjadinya efek contagion. Merujuk 
klasifikasi World Bank dalam Trihadmini(10), terdapat tiga 
definisi mengenai contagion yaitu: luas, terbatas, dan sangat 
terbatas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 
Forbes and Rigobon(11) bahwa contagion diinterpretasikan 
sebagai perubahan dalam mekanisme transmisi yang terjadi 
selama periode goncangan. Dalam periode krisis global dan 
setelahnya, tidak terjadi hubungan keseimbangan dalam 
jangka panjang yang diharapkan. Hal ini menunjukkan 
terjadinya contagion dalam efek yang meluas dan dalam 
periode yang panjang. Penelitian Khalifa and Gallato(4) 
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mengidentifikasi contagion sebagai peningkatan yang 
signifikan dalam hubungan lintas pasar setelah suatu 
goncangan terhadap suatu (kelompok) negara. Hal ini 
menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan koefisien 
korelasi yang signifikan dari satu periode ke periode 
berikutnya, maka terjadi efek contagion pada hubungan 
pasar modal tersebut. Terjadinya peningkatan koefisien 
korelasi pada penelitian ini dari periode krisis (0,004509) 
dan pemulihan (2,005939) sejalan hasil penelitian Lee dan 
Kim(12) dalam menguji pengaruh goncangan pasar saham 
Amerika pada 1987 terhadap pasar saham Inggris, Jepang 
dan beberapa pasar lainnya. 

Azeez dan Yetunde(13) melakukan studi dengan 
multiple regression analysis tentang penyebab dan 
implikasi krisis keuangan global terhadap kinerja bank-
bank Nigeria dengan sudut pandang untuk menentukan 
pengaruhnya dan mencegah terjadinya kembali. Hasilnya 
menunjukkan bahwa krisis keuangan global berpengaruh 
negatif terhadap kinerja bank-bank Nigeria dalam tantangan 
likuiditas yang tinggi yang dimiliki oleh bank-bank tersebut 
setelah masa konsolidasi 2005. Implikasi dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa efek contagion yang terjadi pada 
pasar modal Indonesia akibat melemahnya indeks S&P500 
menunjukkan rentannya pasar modal Indonesia hingga ke 
periode pemulihan. Jatuhnya indeks saham S&P500 telah 
mendorong jatuhnya IHSG yang menunjukkan rantaian 
ekonomi yang lemah. Hasil penelitian mengenai efek krisis 
global terhadap pasar saham Malaysia (Khalifa, Gallato, (4)) 
menunjukkan terjadinya contagion terhadap pasar saham 
Malaysia. Hasil penelitian dari pasar saham Malaysia dan 
Indonesia ini menunjukkan Negara dalam region yang sama 
berpotensi terkena dampak krisis. Dalam teory contagion 
(Kogid, Mori et. al, (14)) ditunjukkan bahwa tidak ada 
Negara dalam satu wilayah yang sama yang dapat terlepas 
dari krisis ekonomi dan tertimpa dari masalah keuangan. 

Hal lain yang dapat dijelaskan mengenai contagion ini 
adalah karena latar belakang kondisi pasar modal Indonesia 
yang tergantung pada investor asing. Hal ini mengakibatkan 
rentannya kodisi pasar. Nurhayati(15) menunjukkan bahwa 
total kapitalisasi pasar modal Indonesia sekitar 60% nya 
adalah dari investor asing. Jika terjadinya goncangan di 
suatu Negara membuat kepanikan investor asing khususnya, 
maka memengaruhi transaksi dan volume perdagangan di 
pasar modal. Wang(16) menjelaskan bahwa transaksi asing 
memengaruhi harga saham lokal melalui memperluas basis 
investor di pasar lokal, meningkatkan permintaan dan 
likuiditas saham domestik. Perubahan harga ini didorong 
oleh perubahan sentimen investor yang tidak terkait 
dengan fundamental, menyebabkan harga lokal untuk 
naik atau turun. Pasar sangat sensitif terhadap transaksi 
penjualan yang dilakukan investor asing kepada investor 
domestik. Banyaknya dana yang ditarik oleh investor sangat 
memengaruhi kestabilan indeks gabungan pasar modal. Jika 
total kapitalisasi pasar dikuasai asing, dan banyak investor 

asing yang menarik dana dari pasar, maka dapat menjatuhkan 
pasar modal itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Setyawan(17) 
yang menyebutkan bahwa dana asing (terindikasi dari makin 
besarnya net buying selling) dapat memengaruhi pergerakan 
IHSG. Net buying (selling) investor asing memiliki pengaruh 
positif terhadap pergerakan IHSG, sedangkan Frensidy (3) 
membuktikan bahwa aliran bersih dana asing (Net Foreign 
Flow) memengaruhi perubahan IHSG secara positif.   

kesimpulan

Efek contagion akibat goncangan yang terjadi pada 
S&P500 terjadi pada pasar modal Indonesia dalam periode 
krisis global (Juli 2007-Desember 2010, dan pemulihan 
setelah krisis (Januari 2011-Desember 2013). Kondisi makro 
ekonomi Indonesia yang turut mendorong tertularnya efek 
krisis global adalah nilai tukar Indonesia yang lemah. 
Sedangkan transaksi asing menunjukkan kondisi equilibrium 
dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan transaksi asing 
cukup kuat bertahan dari kondisi krisis Negara lain.
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