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Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan 
Komoditas Palawija Unggulan di Kabupaten Nganjuk 

(Application Method Location Quotient (LQ) Determination of Main Commodities 
in The District Nganjuk)

Rony Kurniawan, SE, MM
Dosen Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi UNP Kediri

ABSTRAKSI

Kabupaten Nganjuk berada di daerah propinsi Jawa Timur. Daerah ini termasuk lumbung pangan karena kemajuan di sektor 
pertaniannya. Setiap tahun sektor pertanian ini mampu memberi sumbangsih yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Brutto 
(PDRB) Kabupaten Nganjuk bahkan terus mengalami peningkatan kontribusi dalam angka yang meyakinkan setiap tahunnya. Terakhir 
pada tahun 2012 sektor pertanian mampu memberi kontribusi sebesar 28.14% terhadap PDRB Nganjuk. Dengan mempertimbangkan 
kemampuan kontribusi di sektor ini, peneliti tertarik mengangkat komoditas palawija sebagai salah satu subsektor pertanian menjadi 
objek penelitian. Dengan untuk mencari komoditas yang paling unggul dalam rangka untuk semakin meningkatkan kemampuan 
kontribusi terhadap PDRB di kemudian. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode location quotient (LQ). 
Alasan menggunakan metode ini, karena LQ sebagai alat analisis sangat efektif untuk mengetahui pertumbuhan objek yang diolah dan 
pengolahan datanya sangat sederhana. Bisa menggunakan piranti lunak Microsoft Excel atau dihitung secara manual. 

Kata Kunci: metode LQ; palawija; tanaman pangan; Komoditas Unggulan, Kabupaten Nganjuk

ABSTRACTION

Nganjuk Regency located in East Java province area, this area can be referred as food barn due to the advancement in the agricultural 
sector. Each year the agricultural sector able to provide a substantial contribution to Nganjuk Regency regional Gross Domestic Product 
(GDP). Even so, the contribution constantly increasing in convincing numbers annually. Recently in 2012 the agricultural sector is able to 
provide contribution of 28.14% for Nganjuk GDP. By considering ability of contribution in this sector, researchers interested in raising 
grains commodity as one of the sub-sectors of agriculture became the object of research. With the aim to find the most superior commodity 
in order to further enhance the ability of the contribution to GDP in the future. While analysis tools used in this research is “Location 
Quotient” (LQ) method. The reason using this method because of LQ as a very effective analytical tool to determine the growth of the 
object that be processed and the data processing highly simple. It could using the Microsoft Excel software or calculated manually.

Key words: LQ method; crops; food crops; Commodities, Nganjuk Regency

PENDAHULUAN

Kabupaten Nganjuk dengan luas wilayah 1,224.33 
Km2 merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 
bagian barat Propinsi Jawa Timur. Secara administratif 
Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 
desa/kelurahan.

Jumlah penduduk dari hasil Sensus Penduduk 2010 
sebanyak1,017,030 jiwa yang terbagi atas 505,687 jiwa 
penduduk laki-laki dan511,343 jiwa penduduk perempuan. 
Sedangkan jumlah penduduk tahun2012 hasil proyeksi 
Susenas sebesar 1,025,513 jiwa dengan rincian

508,567 jiwa penduduk laki-laki dan 516,946 jiwa 
penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 98.38% serta 
tingkat kepadatan penduduk sebesar 838 jiwa/Km2

Pada sektor pertanian, dengan luas sawah 43,026 Ha 
menghasilkan produksi padi sebesar 5,442,640.72 Kw 
atau naik 3.91 % dari tahun 2011. Selain itu sebagai sentra 

penghasil tanaman sayuran khususnya bawang merah, 
palawija pada tahun tersebut produksinya sebesar 123,462.5 
ton atau naik 7.86 % dari tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk di tahun 
2012 sebesar 6.68% sedangkan pendapatan per kapitanya 
sebesar Rp. 10.113.717,30 atau naik 11.10% dari tahun 
sebelumnya. Perkembangan produktivitas secara nyata 
pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tahun 
2012 sebesar Rp 13.888.800,78 (dalam juta) ada kenaikan 
dari tahun 2011 sebesar 12.87 %. Tiga sektor ekonomi 
yang sangat dominan di kabupaten ini kontribusinya, yaitu 
sektor : perdagangan, hotel, dan restoran (37.84%); pertanian 
(28.14%); dan jasa-jasa (17.57%).

Dari data dan fakta itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil tematik pada sektor pertanian, 
khususnya palawija. Pemkab Nganjuk menempatkan enam 
komoditas palawija yang diunggulkan, yakni, Jagung, Ubi 
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Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Kedelai. Sedangkan 
palawija menurut BPS Nganjuk (2012;143) diartikan sebagai 
tanaman pangan skunder di luar pad Melihat data mentah 
sebelum dilakukan pengolahan, untuk nama-nama komoditas 
ini mulai tahun 2009-2012 menunjukkan tren yang menarik 
sehingga mengambil keputusan untuk melakukan penelitian 
dengan analisis Location Quotient (LQ).

Dasar formal yang membuat peneliti mengambil tematik 
tersebut berpangkal pada teori yang diungkapkan Rosyidi 
(2006:107) menyatakan barang dan jasa yang dihasilkan 
masyarakat terbagi dalam 11 sektor ekonomi, yakni, (a) 
pertanian, (b) pertambangan (c) industri (d) bangunan, 
(e) perdagangan (f) listrik, gas dan air minum, (g) bank 
dan lembaga keuangan lainnya (h) perhubungan dan 
telekomunikasi, (i) pemerintahan dan hankam (j) sewa 
rumah (k) sektor jasa-jasa lainnya. Nilai-nilai pertumbuhan 
pada produk sektoral itu menjadi indikator keberhasilan 
pembangunan ekonomi melalui pendekatan produktivitas 
secara nyata pada Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB).

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis produktivitas 

palawija yang paling strategis untuk dikembangkan demi 
peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. 
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan 
dan kajian untuk membangun ekonomi daerah melalui 
sektor pertaniannya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Nganjuk.

Tinjauan Teori
Menurut banyak ahli bahwa pembangunan ekonomi 

diartikan kegiatan suatu negara untuk mengembangkan 
kegiatan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Sukirno 
(2011:447) bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya 
suatu usaha untuk mengubah suatu perekonomian yang 
kurang maju, sangat tradisional dan berpendapatan rendah 
menjadi suatu perekonomian yang modern mencapai taraf 
kemakmuran yang tinggi. 

Senada dengan yang diungkapkan Arsyad (1999;11) 
bahwa pembangunan ekonomi sebuah proses yang 
menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk 
suatu negara dalam jangka panjang disertai dengan 
perbaikan sistem kelembagaan. Pendapatan riil per kapita 
penduduk merupakan sebuah penerimaan dan timbulnya 
perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Biasanya laju 
pembangunan ekonomi diukur dengan menggunakan 
tingkat pertambahan Gross Domestic Product/Gross 
National Product (GDP/GNP).

Sementara menurut Todaro & Smith (2004:28) 
pembangunan ekonomi memiliki tujuan inti:
1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi 

berbagai macam kebutuhan hidup yang pokok, seperti 

pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan 
keamanan.

2. Peningkatan standar hidup. Peningkatan ini bukan hanya 
berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi 
penambahan penyediaan lapangan kerja, peningkatan 
kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai 
kultural dan kemanusiaan sehingga dapat memperbaiki 
kesejahteraan materiil dan harga diri masyarakat.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi 
setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, 
yakni, dengan membebaskan mereka dari belitan sikap 
menghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap 
orang, atau bangsa lain, namun terhadap kekuatan yang 
merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan ekonomi adalah proses memajukan kondisi 
ekonomi menjadi lebih maju, pendapatan riil perkapita 
masyarakat meningkat secara terus menerus, masyarakatnya 
mampu memilih barang yang disukai, harga diri meningkat 
tidak bergantung dengan pihak lain baik itu bangsa dan 
negara lain.

Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi menurut Mankiw (2007:182) 

standar materi kehidupan telah meningkat secara 
mengesankan sepanjang waktu bagian sebagian besar 
keluarga di banyak negara. Perkembangan standar materi 
ini berasal dari meningkatnya pendapatan secara terus 
menerus, yang memungkinkan orang mengonsumsi jumlah 
barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam jenisnya.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom 
banyak menggunakan pembandingan data produk domestik 
bruto (GDB) dari tahun yang dihitung dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Sedangkan Arsyad (1999:13) menambahkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 
GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih 
besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, 
atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau 
tidak. Namun demikian untuk membanding perubahan 
pertumbuhan pendapatan pada dua faktor, yaitu (1) 
perubahan tingkat ekonomi (2) perubahan harga-harga 
barang dan jasa menurut harga berlaku pada tahun yang 
bersangkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi suatu negara atau wilayah menurut Sukirno 
(2011:429) sebagai berikut:
a) Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya
 Kekayaan alam meliputi luas dan kesuburannya, keadaan 

iklim dan cuaca. Kekayaan alam akan mempermudah 
usaha untuk mengembangkan perekonomian terutama 
pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan 
ekonomi.

b) Jumlah dan Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja
 Jumlah penduduk bisa menjadi potensi pasar sehingga 
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menjadi penyerap hasil produksi. Namun akan menjadi 
masalah jika jumlah penduduk, mutu penduduk tidak 
sebanding dengan jumlah faktor-faktor produksi 
lainnya.

c) Barang Modal dan Teknologi
 Barang modal akan memperlancar proses produksi 

demikian juga dengan teknologi. Jika ketersediaan 
keduanya seimbang dengan yang dibutuhkan, akan 
mempermudah terciptanya produk-produk yang 
memiliki nilai jual dan nilai bersaing yang tinggi. 
Dengan demikian keberadaan keduanya akan 
memesatkan pertumbuhan ekonomi.

d) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat
 Sistem sosial dan sikap masyarakat bisa menjadi 

pendukung proses percepatan pertumbuhan ekonomi 
suatu wilayah negara, namun juga bisa menghambat 
proses pertumbuhan itu sendiri. Sistem sosial 
yang dimaksud adalah kebiasaan dan adat-istiadat. 
Menjadi penghambat jika kebiasaan dan adat-istiadat 
masyarakat menolak penerapan teknologi modern 
sehingga optimalisasi produksi menjadi terhambat jika 
sebaliknya menerima penerapan teknologi produksi 
akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan sikap masyarakat yang mendukung adalah 
sikap masyarakat yang suka berhemat untuk tujuan investasi, 
suka bekerja keras, berkegiatan untuk mengembangkan 
usaha, sementara jika sebaliknya sikap masyarakat yang 
boros, tidak suka menabung, bermalas-malasan dan 
tidak mau berinovasi dalam kegiatan usaha akan menjadi 
penghambat pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 

komponen makroekonomi untuk melihat keberhasilan 
pembangunan ekonomi untuk wilayah regional. Untuk 
menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu:
a) PDRB melalui pendekatan produksi
 Menghitung jumlah produksi barang dan jasa potensial 

yang dihasilkan suatu wilayah regional dalam durasi 
satu tahun.

b) PDRB melalui Pendekatan Pendapatan
 Menghitung pendapatan dari balasan jasa yang 

diterima masyarakat berupa, gaji/upah, bunga bersih 
jasa perbankan, jasa sewa, dan keuntungan usaha di 
wilayah regional durasi waktu satu tahun.

c) PDRB melalui pendekatan Pengeluaran
 Menghitung kegiatan pengeluaran yang dilakukan 

masyarakat berupa konsumsi total, kegiatan penanaman 
usaha atau dan tabungan, pemerintah regional, dan 
kegiatan ekspor dan impor di wilayah regional dalam 
durasi waktu satu tahun.

Teori Basis Ekonomi
Berdasarkan Teori basis ekonomi seperti yang 

dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) dalam 
Prishandoyo (2008) bahwa faktor penentu utama 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan 
langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar 
daerah. 

Dalam teori basis ekonomi (economic base) bahwa 
semua wilayah merupakan sebuah sistem sosio ekonomi 
yang terpadu. Teori inilah yang mendasari pemikiran 
teknik location quotient, yaitu teknik yang membantu dalam 
menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan 
derajat keswasembada (Self-sufficiency) suatu sektor. 

Menurut Glasson (1990:63-64), konsep dasar teori 
basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor 
yaitu: 
a. Sektor-sektor basis adalah sektor-sektor yang 

mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar 
batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. 

b. Sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang 
menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang 
yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian 
masyarakat bersangkutan.

Jenis dan Sumber Data
Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran 

untuk keperluan untuk analisis desain penelitian deskriptif, 
yaitu penyajian dan penyusunan data ke dalam tabel-tabel 
dalam bentuk pemaparan kontekstual terhadap masalah 
yang diteliti untuk dianalisis. 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung 
kelengkapan dalam penelitian maupun analisis data 
merupakan data yang telah diteliti oleh pihak lain dalam 
hal ini adalah pemerintah, data dari instansi-instansi terkait, 
berupa data statistik dan informasi tertulis lainnya, yang 
berkaitan dengan produktivitas palawija di Kabupaten 
Nganjuk mulai 2009–2012.
Sumber data tersebut diperoleh dari :
1. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Nganjuk.
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa 

Timur
3. Kantor BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
4. Dan sumber lain yang relevan.

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data 
dengan metode Penelitian Pustaka (Library Research 
Method) dan dokumentasi. Metode Penelitian Pustaka, 
mengenai teori-teori, definisi, atau pengertian serta 
referensi dari literatur-literatur serta artikel jurnal ilmiah 
yang dianggap erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 
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melalui pengumpulan informasi atau menelaah dokumen 
dan laporan yang dalam hal ini merupakan data sekunder 
yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa analisis data 

sebagai berikut:
Analisis Location Quatient (LQ)

Metode analisis Location Quatient (LQ) berdasar pada 
teori ekonomi basis yang digunakan untuk menganalisis 
sektor potensial yang ada dalam lingkup perekonomian 
daerah. Dalam metode analisis ini kegiatan ekonomi daerah 
dibagi Tiga golongan, yaitu:

Industri basic dengan nilai (>1) adalah kegiatan ekonomi 
atau industri yang melayani pasar daerah itu sendiri maupun 
di luar daerahnya.

Swasembada (= 1) kegiatan ekonomi atau industri yang 
hasilnya melayani kebutuhan diri sendiri

Industri non basic atau industri lokal (<1) , adalah 
kegiatan ekonomi atau industri yang hasilnya belum dapat 
memenuhi daerah itu sendiri dan harus mendatangkan dari 
daerah lain. 

Setiap metode analisis terdapat kelebihan dan 
keterbatasan, demikian juga dengan metode LQ. Metode ini 
dalam menganalisis komoditas unggulan dapat dilakukan 
dengan sederhana, bisa menggunakan perangkat lunak 
(Mikrosoft Excel) atau juga dengan penghitungan manual. 
Ini terkondisi karena penerapan penentuan karakter dengan 
rumus matematika yang sederhana. Keuntungan lainnya 

dari data historik (time series) hasilnya bisa digunakan 
untuk mengetahui trend yang sedang berlangsung.

Keterbatasan metode LQ antara lain diperlukan akurasi 
data untuk mendapatkan hasil yang valid. Selain itu pada 
saat deliniasi wilayah kajian untuk menetapkan bahasan 
wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas,. (Rusastra 
dkk, 2000). 

Rumus untuk menghitung Location Quatient (LQ) 
adalah:

LQ =
yi/yt

Yi/Yt

yi : Produktivitas komoditas palawija Kabupaten 
Nganjuk

yt : Produktivitas komoditas palawija total Kabupaten 
Nganjuk

Yi : Produktivitas komoditas palawija Propinsi Jatim
Yt : Produktivitas komoditas palawija total Propinsi 

Jatim

Analisis dan Pembahasan Penelitian
Dari hasil penghitungan melalui formula Location 

Quotient (LQ) pada enam komoditas unggulan di Kabupaten 
Nganjuk jagung stabil menjadi komoditas basic, artinya 
tidak berubah-ubah. Sementara untuk komoditas lain 
terjadi fluktuasi karakter yang artinya nilai LQ mengalami 
kenaikan dari batasan >1 yang menjadi batasan karakter LQ, 
seperti ubi kayu, ubi jalar, kedelai, yang artinya mengalami 
kenaikan jumlah produktivitas.

Tabel 1. Perhitungan LQ Palawija Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk 2009-2012

Produktivitas 2009 Produktivitas 2010 Produktivitas 2011 Produktivitas 2011
Komoditas Kab. Nganjuk Prop Jatim Kab. Nganjuk Prop Jatim Kab. Nganjuk Prop Jatim Kab. Nganjuk Prop Jatim
jagung 68,47 40,67 68,67 44,42 63,42 45,21 67,65 51,08
UBI KAYU 180,02 155,30 173,32 194,89 185,29 202,20 192,96 223,50
ubi jalar 117,81 100,36 110,90 94,19 109,32 153,45 167,03 288,81
kacang tanah 35,66 11,99 33,92 12,04 27,07 12,82 21,78 13,07
kedelai 17,22 13,42 18,16 13,75 14,04 14,52 18,54 16,39
kacang hijau 12,03 11,68 9,11 11,77 14,27 11,71 12,18 11,95
total 431,21 333,42 414,08 371,06 413,41 439,91 480,14 604,8

Sumber: Data skunder/BPS Jatimdiolah

Tabel 2. LQ Tanaman Palawija Kabupaten Nganjuk 2009-2012

Komoditas
LQ LQ LQ LQ

2009 Karakter 2010 Karakter 2011 Karakter 2012 Karakter
Jagung 1,3 Basic 1,38 Basic 1,5 Basic 1,75 Basic
Ubi Kayu 0,89 Basic 0,79 Non-basic 0,97 Non-basic 1.08 Basic
Ubi jalar 0,9 Swasembada 1,05 Basic 0,75 Non-basic 0,72 Non-basic
Kacang tanah 2,34 Non-basic 0,28 Non-basic 2,24 Basic 2,14 Basic
Kedelai 0,97 Swasembada 1,06 Basic 1 Swasembada 1,4 Basic
Kacang hijau 0,77 Non-basic 0,70 Non-basic 0,84 Non-basic 1,31 Basic

Sumber: BPS Jatim diolah
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Sejumlah komoditas unggulan itu terdapat peningkatan 
produktivitas yang potensial untuk dikembangkan adalah 
kacang hijau yang dilihat dari nilai karakter mengalami 
kenaikan LQ 0,77 (2009), LQ 0,70 (2010), LQ 0,84 (2011) 
dan menjadi karakter basik dengan nilai LQ 1,31 pada tahun 
LQ 2012.

Hal yang patut dicermati dari pengidentifikasian 
karakter tersebut diatas, adalah komoditas kedelai, ternyata 
Pemkab Nganjuk mampu mempertahankan produktivitasnya 
menjadi produk potensial untuk dikembangkan dari hasil 
penghitungan LQ berkarakter prospektif yakni swasembada 
(2009), naik menjadi basic (2010), turun status pada karakter 
swasembada (2011) dan terakhir kembali pada posisi basic 
pada tahun 2012. Artinya bahwa di wilayah Kabupaten 
Nganjuk tidak pernah mengalami defisit kedelai. Petani 
setempat bisa memenuhi kebutuhan pasarnya sendiri bahkan 
kemudian mampu memberi kontribusi terhadap pasar di luar 
daerah pada tahun 2010 dan 2012.

Sedangkan untuk komoditas kacang tanah mengalami 
kenaikan karakter dari non-basic (2009-2010) kemudian 
menempati posisi basic pada tahun berikutnya (2011-2012). 
Trend positif ini bisa diartikan produktivitas petani di 
tanaman palawija jenis ini mengalami kenaikan, dari kondisi 
kekurangan pada tingkat kebutuhan pasar berubah menjadi 
surplus dan mampu memberi kontribusi kepada pemenuhan 
kebutuhan pasar di luar daerah Kabupaten Nganjuk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Dari perhitungan LQ yang dilakukan peneliti dari enam 

komoditas yang diunggulkan Pemkab Nganjuk, Jagung, 
Kedelai, dan Kacang Tanah selalu menempati karakter basic. 

Sedangkan dua komoditas unggulan lain, yakni, Ubi Kayu 
dan Ubi Jalar, fluktuatif dari karakter basic dan non-basic

Saran
Pemkab Nganjuk melalui dinas terkait dalam menentukan 

kebijakan di sektor pertanian harus memprioritaskan Jagung, 
Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Hijau sehingga 
dapat menempatkan pada posisi karakter basic, artinya, 
produk unggulan itu bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal 
dan kebutuhan pasar di luar daerah Nganjuk,

Pemkab Nganjuk melalui dinas terkait perlu memberi 
perhatian ekstra terhadap komoditas palawija jenis Kedelai 
yang dalam perhitungan LQ menunjukkan karakter 
swasembada dan basic agar terus mengalami kenaikan 
pada tingkat produktivitas tinggi, pasalnya, Kedelai menjadi 
persoalan nasional mengingat selalu terjadi defisit pasar 
yang memaksa pemerintah pusat melakukan impor untuk 
mencukupi kebutuhan masyarakat.
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Analisa Marketing Mix Terhadap Kepuasan Konsumen susu Pisang 
di Kabupaten Banyuwangi

Analysis of Marketing Mix to Consumer Satisfaction 
Banana Milk in Banyuwangi District

Nursyamsida Tohari; Nike Norma Epriliyana; Hari Budi Lestari
Dosen Tetap Akademi Akuntansi PGRI Jember

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep marketing mix meliputi variabel produk, harga, promosi dan tempat terhadap 

tingkat kepuasan konsumen susu pisang di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan lanjutan dari Program Pengabdian 
Masyarakat Akademi Akuntansi PGRI Jember melalui Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM). Sampel dalam penelitian berjumlah 300 
responden yang terdiri dari konsumen susu pisang mulai dari anak-anak, remaja dan ibu rumah tangga. Teknik Sampling menggunakan 
cluster sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan 
tingkat signifikansi 0,041; variabel harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan tingkat signifikansi 0,025; 
variabel promosi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan tingkat signifikansi 0,000; dan variabel tempat 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Kata Kunci : marketing mix, produk, harga, promosi, tempat, kepuasan konsumen. 

ABSTRACT
This study aimed to analyze marketing mix includes of product, price, promotion, and place to consumer satistfaction banana milk 

in Banyuwangi District. This study was continuation from Community Service Program Academy of Accounting PGRI Jember through 
Science and Technology Program for Community (IbM).Samples consisted 300 respondents of banana milk consumers from children, 
teenagers and housewives.Sampling technique was using cluster sampling.Collecting data was using questionnaires and interviews. 
Analysis of data was using multiple linear regression analysis.This study concluded that the product variable had effect on customer 
satisfaction with the level of significance of 0.041; price variable had effect on customer satisfaction with the level of significance of 
0.025;promotion variable had effect on customer satisfaction with the level of significance of 0.000;and place variable had effect on 
customer satisfaction.

Key words : marketing mix, product, price, promotion, place, consumer satisfaction 

PENDAHULUAN

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu penghasil 
buah pisang terbesar di Jawa Timur. Rata-rata produksi 
pisang perkecamatan mencapai 149.050 panen perhari (Badan 
Pusat Statistika Kabupaten Banyuwangi dalam Angka, 
2011). Kawasan Banyuwangi utara dan Banyuwangi selatan 
merupakan sentra buah pisang, karena pada dua kawasan 
ini, buah pisang mudah didapat dan harganya terjangkau. 
Desa Dadapan Kulon Kecamatan Kabat merupakan salah 
satu penghasil pisang terbesar di Kabupaten Banyuwangi. 
Masyarakat desa Dadapan yang tergabung dalam kelompok 
usaha susu pisang memiliki kemampuan membuat susu 
pisang. Jika dibandingkan dengan susu lainnya, susu pisang 
juga mempunyai asupan gizi yang sangat tinggi. Menurut 
masyarakat desa Dadapan, usaha susu pisang ini sudah ada 
sejak tahun 2003 namun hingga saat ini, hanya dikonsumsi 
masyarakat desa Dadapan dan sekitarnya saja. 

Melalui Program Ipteks bagi Masyarakat, Tim 
Pengabdian Masyarakat Akademi Akuntansi PGRI Jember 
melakukan kegiatan pendampingan agar usaha susu pisang 
dapat berkembang. Aplikasi marketing mix dalam konsep 
pemasaran diterapkan dalam kegiatan pendampingan. 
Swastha dan Sukotjo (2003:94) memberikan pengertian 
marketing mix adalah empat variabel atau kegiatan yang 
merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu 
produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem 
distribusi. Istilah marketing mix tidak akan terlepas dari 
konsep 4P (product, price, promotion, place). 

Sejumlah kegiatan dilakukan dalam pendampingan 
diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia 
diberikan solusi dengan memberikan pelatihan dan 
pengetahuan tentang usaha khususnya pengetahuan 
pemasaran dan produksi usaha. Keterbatasan peralatan untuk 
memproduksi susu pisang dibantu dengan memberikan 
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peralatan yang lebih modern. Sementara, jaringan kerja sama 
yang belum meluas, dibantu melalui kerja sama dengan kafe, 
toko dan warung yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi 
dan Kabupaten Jember. Tim juga memberikan pengetahuan 
seputar strategi menentukan harga produk susu pisang yang 
telah diolah dengan peralatan modern melalui perhitungan 
sederhana, sehingga diperoleh produk yang lebih berkualitas 
namun harga tetap terjangkau (Tohari, 2013). 

 Konsumen merupakan elemen yang penting untuk 
menilai kualitas suatu produk. Konsumen usaha susu pisang 
terdiri dari kalangan anak – anak, remaja dan ibu rumah 
tangga. Sebelum adanya kegiatan pengabdian masyarakat, 
konsumen usaha susu pisang berpendapat bahwa tampilan 
susu pisang kurang menarik, rasa susu yang masih berbau 
sangit karena dimasak diatas tungku dan keterbatasan 
pemasaran usaha susu pisang yang menyebabkan susu 
pisang kurang dikenal masyarakat. Ada beberapa konsumen 
yang mengaku lebih senang dan lebih puas terhadap kualitas 
produk setelah adanya kegiatan pengabdian masyarakat. 
Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen 
setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan 
harapannya (Umar, 2005:65). Konsumen yang merasa puas 
dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa memiliki 
kemungkinan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 
konsep marketing mix yang telah diterapkan oleh tim 
pengabdian masyarakat Akademi Akuntansi PGRI Jember 
untuk mengembangkan usaha susu pisang. Hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kelompok 
usaha susu pisang terkait usaha yang telah dijalankan dan 
memberikan solusi untuk lebih mengembangkan kembali 
hingga usaha susu pisang dapat diterima oleh kalangan 
masyarakat di luar propinsi Jawa Timur. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian 
akan menganalisis pengaruh kegiatan marketing mix yang 
meliputi produk, harga, promosi dan tempat terhadap 
kepuasan konsumen usaha susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi.

TINJAUAN PUSTAKA

Marketing Mix
Konsep marketing mix merupakan salah satu kegiatan 

pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan suatu 
usaha dalam menghasilkan keuntungan yang maksimal. 
Swastha dan Sukotjo (2003 : 94) memberikan pengertian 
marketing mix adalah empat variabel atau kegiatan yang 
merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu 
produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem 
distribusi. Sementara Kotler dan Keller (2007 : 45) 
mengemukakan bahwa marketing mix dapat dibagi menjadi 
4 P sebagai berikut :
1. Product (produk)
 adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada 

masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau 

dikonsumsi. Suatu produk dapat berupa suatu benda, 
jasa dan keinginan lain-lain untuk melukiskan sesuatu 
yang dapat memenuhi keinginan. Produk dapat terdiri 
dari product variety, quality, design, feature, brand 
name, packaging, sizes, services, warranties, and 
returns.

2. Price (harga)
 adalah sejumlah uang yang konsumen bayar untuk 

membeli produk atau mengganti hal milik produk. 
Harga meliputi last price, discount, allowance, payment 
period, credit terms, and retail price.

3. Place (tempat)
 adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat 

produk yang dihasilkan terjangkau dan tersedia bagi 
pasar sasaran. Tempat meliputi antara lain channels, 
coverage, assortments, locations, inventory, and 
transport.

4. Promotion (promosi)
 adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk 
pada pasar sasaran. Variabel promosi meliputi antara 
lain sales promotion, advertising, sales force, public 
relation, and direct marketing.

Kepuasan Konsumen
Menciptakan produk atau jasa dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan konsumen merupakan keinginan setiap usaha. 
Kepuasan konsumen merupakan faktor kunci bagi 
konsumen dalam melakukan pembelian ulang suatu 
produk atau jasa. Kepuasan konsumen adalah tingkat 
perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa 
yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005:65). Kotler 
dalam Tjiptono (2003:104) ada beberapa metode yang 
dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan 
pelanggan, diantaranya :
1. Sistem keluhan dan saran
 Organisasi yang berpusat pelanggan (Customer 

Centered) memberikan kesempatan yang luas kepada 
para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan 
keluhan. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-
ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya 
untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk 
mengatasi masalah-masalah yang timbul.

2. Ghost shopping
 Yaitu upaya memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa 
orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli 
potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya 
mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan 
dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam 
pembelian produk-produk tersebut. 

3. Lost customer analysis
 Yaitu menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 
memahami mengapa hal itu terjadi. 
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4. Survey kepuasan pelanggan
 Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, 
telepon, maupun wawancara langsung. 

Penelitian Terdahulu
Athoillah (2012) dalam penelitian tentang pengaruh 

marketing mix dan kepuasan konsumen Alfamart di 
Kabupaten Semarang menyimpulkan bahwa konsep 
marketing mix yang terdiri dari produk, harga, lokasi dan 
promosi berpengaruh signifikan secara simultan dan secara 
parsial terhadap kepuasan konsumen Alfamart di Kabupaten 
Semarang. Sampel berjumlah 65 orang. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda.

Nastiti, dkk (2013) dalam penelitian tentang pengaruh 
marketing mix terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas 
pelanggan pada UKM Teguh Raharjo Kabupaten Ponorogo 
menyimpulkan bahwa variabel marketing mix yang terdiri 
dari produk, harga, tempat, promosi, proses, sumber daya 
manusia, dan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan UKM Teguh 
Raharjo Kabupaten Ponorogo. Analisis data menggunakan 
structural equation model (SEM). 

Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual penelitian disajikan pada Gambar 

1. Berdasarkan kerangka konseptual maka penelitian ini 
akan mengkaji dan menganalisis variabel bebas marketing 
mix yang terdiri dari produk (X1); harga (X2); promosi (X3); 
tempat (X4) dan variabel terikat kepuasan konsumen (Y). 
Hipotesis pada penelitian ini adalah:
1. Produk (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan konsumen (Y) susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi

2. Harga (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan konsumen (Y) susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi

3. Promosi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan konsumen (Y) susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi

4. Tempat (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan konsumen (Y) susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber : data diolah, 2015
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 METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka 
pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, artinya 
penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 
kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil 
dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, 
distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis maupun 
psikologis (Sugiyono, 2010 : 7). Sampel dalam penelitian 
ini terdiri dari 300 konsumen susu pisang yang terdiri dari 
anak-anak, remaja dan ibu rumah tangga yang berada di 
Kabupaten Banyuwangi. Sampel diambil menggunakan 
teknik cluster sampling yaitu teknik yang digunakan untuk 
menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat 
luas misal penduduk suatu negara, propinsi atau kabupaten 
(Sugiyono, 2010 : 94). Pengambilan sampel berdasar 
daerah yang akan ditentukan. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan program SPSS ver 16 
for windows. Beberapa teknik analisis data dilakukan antara 
lain melakukan uji Validitas dan Reliabilitas; Uji Normalitas; 
Analisis Regresi Linier Berganda dan uji asumsi klasik. Uji 
hipotesis ditentukan jika nilai sig < 0,05 maka variabel bebas 
berpengaruh terhadap variabel terikat (Nugroho, 2005 : 55).
Berdasarkan kerangka konseptual, penelitian ini diuji 
menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk menguji 
hubungan antar satu variabel dengan variabel lain, variabel 
yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen 
dan variabel yang memengaruhi disebut variabel bebas atau 
independen. Regresi yang memiliki lebih dari satu variabel 
bebas disebut regresi linier berganda (Nugroho, 2005 : 43). 
Model Analisis Regresi Linier Berganda dapat diuraikan 
dalam persamaan struktural berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4 + ε

Dimana:
X1 = produk
X2 = harga
X3 = promosi
X4 = tempat
Y = kepuasan konsumen
ε = Residual variabel/error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan 
dan beberapa fakta yang terjadi pada saat pelaksanaan 
penelitian. Dalam melaksanakan penelitian tentang 
marketing mix peneliti melakukan survey konsumen susu 
pisang di Kabupaten Banyuwangi di warung, kafe dan toko 
yang menjual susu pisang dengan sistem konsinyasi. Hasil 
penelitian akan diuraikan berdasarkan (1) deskripsi hasil 
penelitian; (2) hasil analisis regresi linier berganda; dan (3) 
pembahasan. 
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Deskripsi Hasil Penelitian
Deskripsi hasil penelitian mendeskripsikan beberapa 

temuan yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang 
diperoleh dari rata-rata nilai konsumen susu pisang terhadap 
variabel marketing mix. Deskripsi hasil penelitian diuraikan 
sebagai berikut :
1. Penilaian Kepuasan Konsumen terhadap Variabel 

Produk (X1)
 Kepuasan konsumen melalui variabel produk sebelum 

adanya kegiatan pendampingan dan setelah adanya 
kegiatan pendampingan diuraikan sebagai berikut :
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Gambar 2. Penilaian kepuasan konsumen terhadap variabel 
produk

 Rata-rata nilai konsumen terhadap variabel produk 
sebelum pendampingan yaitu 2,3; 1,5; 2,5; 2,5; dan 
2,3. Sedangkan rata-rata nilai konsumen setelah 
pendampingan yaitu 4,5; 4,3; 4,8; 3,8; dan 3,3. 
Berdasarkan penilaian konsumen susu pisang dapat 
disimpulkan bahwa produk susu pisang memiliki 
kualitas, kemasan, rasa, warna dan jenis yang lebih 
beragam dan lebih bagus setelah adanya program 
pendampingan. 

2. Penilaian Kepuasan Konsumen melalui Variabel Harga 
(X2)

 Kepuasan konsumen melalui variabel harga sebelum 
adanya kegiatan pendampingan dan setelah adanya 
kegiatan pendampingan disajikan pada Gambar 3. Rata- 
rata nilai konsumen terhadap variabel harga sebelum 
pendampingan yaitu 2,3; 2,5; 3,5. Sedangkan rata-rata 
nilai konsumen setelah pendampingan yaitu 4,5; 4,5; 
4,8. Berdasarkan penilaian konsumen susu pisang 
dapat disimpulkan bahwa harga susu pisang memiliki 
tetap terjangkau, murah namun sesuai dengan kualitas 
produk setelah adanya program pendampingan.
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Gambar 3. Penilaian kepuasan konsumen terhadap variabel 
harga

3. Penilaian Kepuasan Konsumen melalui Variabel 
Promosi (X3)

 Kepuasan konsumen melalui variabel promosi sebelum 
adanya kegiatan pendampingan dan setelah adanya 
kegiatan pendampingan diuraikan sebagai berikut: 
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Gambar 4. Penilaian kepuasan konsumen terhadap variabel 
promosi

 Rata-rata nilai konsumen terhadap variabel promosi 
sebelum pendampingan yaitu 1,3; 1,8; 1,5 dan 1,3.
Sedangkan rata-rata nilai konsumen setelah 
pendampingan yaitu 4,5; 4,3; 4,8 dan 3,8. Berdasarkan 
penilaian konsumen susu pisang dapat disimpulkan 
bahwa setelah adanya pendampingan, sarana promosi 
susu pisang memiliki lebih beragam. Sebelum 
pendampingan, promosi susu pisang hanya melalui label 
dan mulut ke mulut. 

4. Penilaian Kepuasan Konsumen melalui Variabel Tempat 
(X4)

 Kepuasan konsumen melalui variabel tempat sebelum 
adanya kegiatan pendampingan dan setelah adanya 
kegiatan pendampingan diuraikan sebagai berikut:
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Gambar 5. Penilaian kepuasan konsumen terhadap variabel 
tempat

 Rata-rata nilai konsumen terhadap variabel tempat 
sebelum pendampingan yaitu 1,3; 2,3; 3,5 dan 
3,5. Sedangkan rata-rata nilai konsumen setelah 
pendampingan yaitu 4,5; 4,3; 4,8 dan 3,8. Berdasarkan 
penilaian konsumen susu pisang dapat disimpulkan 
bahwa setelah adanya pendampingan tempat saluran 
distribusi susu pisang strategis sehingga produk 
mudah didapat, tempat bersih dan nyaman. Sebelum 
pendampingan, tempat berjualan hanya di lingkungan 
desa dadapan saja. Saat ini, distribusi semakin meluas 
dengan penjualan konsinyasi melalui kafe, toko dan 
warung. 

Hasil Analisis Data
Analisis data diperoleh dari hasil jawaban melalui 

kuesioner yang disebar pada konsumen. Analisis data 
menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Sebelum 
dilakukan analisis regresi linier berganda, data yang 
terkumpul diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah 
data dinyatakan valid dan reliabel, kemudian data diuji 
normalitasnya. Setelah data dinyatakan berdistribusi normal, 
maka dilakukan analisis regresi linier berganda dan uji 
asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis data dengan regresi 
linier berganda, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. 
Error Beta

1 (Constant) 2.066 .242 8.548 .000
Produk .040 .054 .053 .739 .041
Harga .123 .069 .124 1.771 .025
Promosi .157 .041 .240 3.825 .000
Tempat .177 .051 .218 3.450 .001

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh model analisis 
regresi linier berganda sebagai berikut :

Y = 0,053 X1 + 0,124 X2 + 0,240 X3 + 0,218 X4 + ε

Hasil analisis regresi linier berganda dijelaskan sebagai 
berikut :
1. Koefisien korelasi variabel produk sebesar 0,053 dan 

nilai sig sebesar 0,041. Berdasarkan nilai tersebut, dapat 
diartikan bahwa variabel produk berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan konsumen (hipotesis ke 
– 1 diterima)

2. Koefisien korelasi variabel harga sebesar 0,124 dan 
nilai sig sebesar 0,025. Berdasarkan nilai tersebut, dapat 
diartikan bahwa variabel harga berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan konsumen (hipotesis ke 
– 2 diterima)

3. Koefisien korelasi variabel promosi sebesar 0,240 dan 
nilai sig sebesar 0,000. Berdasarkan nilai tersebut, dapat 
diartikan bahwa variabel promosi berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan konsumen (hipotesis ke 
– 3 diterima)

4. Koefisien korelasi variabel tempat sebesar 0,218 dan 
nilai sig sebesar 0,001. Berdasarkan nilai tersebut, dapat 
diartikan bahwa variabel tempat berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan konsumen (hipotesis ke 
– 4 diterima)

Pembahasan
Pembahasan tentang analisis marketing mix terhadap 

kepuasan konsumen dijelaskan sebagai berikut :
1. Analisis Variabel Produk terhadap Kepuasan Konsumen 

Susu Pisang di Kabupaten Banyuwangi
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

produk berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan konsumen susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi. Hal ini dikarenakan konsumen menilai 
bahwa produk yang dihasilkan oleh usaha susu pisang 
di Kabupaten Banyuwangi memiliki kualitas yang 
lebih bagus, kemasan yang lebih menarik, rasa yang 
lebih enak, warna yang lebih menarik dan jenis yang 
beragam setelah adanya kegiatan pendampingan. Hasil 
penelitian ini, mendukung beberapa temuan penelitian 
dari Nastiti, dkk (2013) dan Suwarni (2011) yang juga 
menyimpulkan bahwa variabel produk berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Analisis Variabel Harga terhadap Kepuasan Konsumen 
Susu Pisang di Kabupaten Banyuwangi

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel harga 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
konsumen susu pisang di Kabupaten Banyuwangi. Hal 
ini karena konsumen menilai bahwa harga susu pisang 
terjangkau di seluruh lapisan masyarakat, murah namun 
tetap berkualitas. Hasil penelitian ini juga mendukung 
temuan Wahyuni (2008) yang menyimpulkan bahwa 
harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 
dan loyalitas pelanggan.

3. Analisis Variabel Promosi terhadap Kepuasan 
Konsumen Susu Pisang di Kabupaten Banyuwangi

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel promosi 
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berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
konsumen susu pisang di Kabupaten Banyuwangi. Hal 
ini karena konsumen menilai bahwa promosi susu pisang 
telah berkembang melalui label, pamflet, dan brosur. 
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Athoilah 
(2012) dan Dewi, dkk (2012) yang menyimpulkan bahwa 
harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 
dan loyalitas pelanggan.

4. Analisis Variabel Tempat terhadap Kepuasan Konsumen 
Susu Pisang di Kabupaten Banyuwangi

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel tempat 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
konsumen susu pisang di Kabupaten Banyuwangi. Hal 
ini karena konsumen menilai bahwa tempat usaha susu 
pisang mudah dijangkau, strategis, nyaman dan bersih. 
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Lin 
(2011) yang menyimpulkan bahwa harga berpengaruh 
positif terhadap kepuasan pelanggan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan 
penelitian sebagai berikut :
1. Produk (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan konsumen (Y) susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi

2. Harga (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan konsumen (Y) susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi

3. Promosi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan konsumen (Y) susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi

4. Tempat (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan konsumen (Y) susu pisang di Kabupaten 
Banyuwangi
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ABSTRAK

Kota Malang dikenal sebagai kota penghasil berbagai jenis kerajinan, baik kerajinan tradisional, kontemporer maupun modern. 
Produk kerajinan sandal lucu dan sepatu lukis merupakan dua hasil kerajinan yang menonjol. Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini 
melibatkan pengusaha sandal lucu yaitu Sandal lucu dan pengusaha sepatu lukis yaitu CORPIES. Analisis SWOT telah dilakukan untuk 
mendalami karakteristik pengusaha sandal lucu dan sepatu lukis. Permasalahan yang dialami kebanyakan berkisar pada peningkatan 
kinerja produksi dan pemasaran yang diprioritaskan pada aspek-aspek: sarana produksi, diverififikasi produk dan prasarana untuk 
pameran. Ipteks bagi Masyarakat bertujuan menggandeng mitra UKM untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut melalui 
berbagai kegiatan dan bantuan penyusunan sarana dan prasarana produksi serta pemasaran, antara lain: sarana pemasaran, 
diversifikasi produk, dan prasarana rak dan meja pameran. Peningkatan kinerja produksi dan pemasaran bagi pengusaha kerajinan 
sandal lucu dan sepatu lukis telah berhasil dicapai. Sarana produksi yang dipilih cukup signifikan untuk meningkatkan produktifitas, 
demikian juga sarana pemasaran. Produktifitas perajin sandal lucu dapat meningkat kurang lebih 100%. Jika tenaga kerja terampil 
ditingkatkan jumlahnya maka peningkatan produktifitas akan lebih tinggi lagi.

Kata Kunci: kerajinan, sandal lucu, sepatu lukis, produksi, pemasaran

ABSTRACT 
Malang is known as the city of producing various kinds of crafts, both traditional crafts, contemporary and modern. Product 

craft cute sandals and painted shoes are two prominent handicrafts. This IbM (Science and Technology for Community) that involves 
entrepreneurs is the cute sandals Sandal lucu and the painted shoes CORPIES. SWOT analysis have been conducted to explore the 
characteristics of entrepreneurs cute sandals and painting shoes. Problems experienced mostly revolves around the production and 
marketing performance improvement are prioritized in the following aspects: the means of production and infrastructure for exhibitions. 
Science and technology for the Community partnered with the UKM aiming to help solve these problems through a variety of activities 
and support the preparation of production facilities and marketing, among others: a means of marketing, and infrastructure shelves 
and counter display. Improving the performance of production and marketing for entrepreneurs craft cute sandals and shoes painting 
has been successfully accomplished. Preferred Means of production is significant enough to increase productivity, as well as a means 
of marketing. Productivity crafters cute sandals can be increased by approximately 100% . If the amount of skilled labor increased, the 
increase in productivity will be higher.

Key words: craft, cute sandals, shoe painting, production, marketing

PENDAHULUAN

Eksistensi industri kerajinan dan para perajin tidak lepas 
dari aspek kreativitas yang terus dikembangkan. Bentuk 
kreativitas yang dapat diterapkan oleh pengusaha antara 
lain: evaluasi produk dan berusaha memperbaiki produk, 
pengembangan produk, dan inovasi atas produk (Budi. 
2007: 48).

Program IbM ini melibatkan 2 perusahaan mitra yaitu 
Sandal lucu yang memproduksi sandal dengan karakter 
lucu dan Corpies yang memproduksi sepatu lukis. Kedua 
Perajin telah mampu menangkap peluang menjadi usaha, 
sebagaimana dikemukakan oleh Meredith (2000:5) sebagai 
Wirausaha harus mampu menemukan dan mengevaluasi 

peluang-peluang, mengumpulkan sumber daya yang 
diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan 
dari peluang-peluang itu dan mengambil tindakan yang 
tepat guna memastikan kesuksesannya.

Mitra 1, UKM Sandal lucu. Sesuai dengan namanya 
Sandal lucu adalah usaha kerajinan yang memproduksi 
sandal-sandal bermotif lucu. Perusahaan milik Ibu May 
dan Bapak Sugesti. Usaha kerajinan sandal ini dijalani 
berkat pengalaman bapak Sugesti telah 12 tahun bekerja 
di Pabrik Sandal Daimatu Dinoyo (PMA Jepang). Sandal 
lucu mempunyai ciri khas untuk membuat masing-masing 
sandal dilakukan dengan gunting dan lem sesuai dengan 
pola rancangan. Sehingga sandal tersebut sangat disukai oleh 
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anak-anak sekolah dan remaja pada umummya. Pemesan 
bisa membawa pola/motif sendiri. Harga sepasang sandal 
terjangkau oleh masyarakat umum.

Mitra 2, sepatu lukis Corpies. Usaha ini didirikan oleh 
JonI Agung Sudarmanto lulusan Desain Komunikasi Visual 
Universitas Negeri Malang, sosok pengusaha yang masih 
muda, energik dan penuh ide. Berdiri tahun 2009 dengan 
ide berasal dari kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa – 
Kewirausahaan (PKM-K), di mana mahasiswa menciptakan 
sebuah produk komersial. Atas keuletannya Joni berhasil 
mendapatkan dana PKM-K dari Dikti yang kemudian 
dilanjutkan menjadi usaha nyata.

Meskipun usia masih terbilang muda, mas Joni 
mempunyai banyak pengalaman dalam berbagai kegiatan 
wirausaha muda, pameran skala nasional, dan beberapa 
kali menjadi news maker oleh media Malang, Jawa Timur 
maupun Nasional sehingga beliau dapat dijadikan sebagai 
contoh wirausaha muda yang tangguh.

Target dan luaran yang akan dicapai dalam program IbM 
adalah sebagai berikut:
Sandal lucu 
1. Efisiensi sistem produksi sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas serta mampu untuk memenuhi permintaan 
produk.

2. Prasarana pameran (meja dan rak) sesuai karakter 
sandal lucu.

CORPIES
1. Peningkatan skill untuk teknik pelukisan dengan 

menggunakan airbrush, terkait jika melakukan 
diversifikasi produk.

2. Prasarana pameran (meja dan rak) sesuai karakter 
sepatu lukis.

METODE PELAKSANAAN

Penentuan Permasalahan dan Prioritas
Penentuan permasalahan dan prioritas yang akan 

diselesaikan dalam program IbM dilakukan atas kerja 
sama yang baik dan kontinyu antara tim IbM dengan 
mitra pengusaha yaitu Sandal lucu dan Inti Corpies. 
Sehingga seluruh kegiatan, mulai dari pembuatan proposal, 
penentuan permasalahan dan prioritas serta perencanaan 
variabel permasalahan hingga langkah-langkah menuju 
solusi pelaksanaan dalam program ini dilaksanakan secara 
bersama-sama antara tim IbM dengan mitra pengusaha.

Metode Pendekatan untuk Menyelesaikan Masalah
Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

pengusaha mitra perlu dilakukan sebuah action research, 
di mana variabelnya adalah: a) Produktivitas, b) Sarana 
produksi, c) Pemasaran. Variabel tersebut di data sebelum 
IbM, kemudian variabel yang sama diberlakukan ketika 
aplikasi baru telah dilakukan. Apabila hasil riset tersebut 
positif dan signifikan, maka aspek-aspek yang menjadi 

variable IbM ini merupakan kunci keberhasilan dalam 
pengembangan usaha mitra.

Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah 

solusi atas persoalan yang disepakati bersama dapat 
diuraikan dalam tahapan-tahapan berikut:
 Pengenalan masalah

 Tim mencari informasi tentang masalah yang dialami 
oleh mitra 1 dan mitra 2, terutama yang berkaitan 
dengan produktivitas, sarana produksi, dan sarana 
pemasaran. Untuk mendapatkan data masalah, tim 
melakukan diskusi dengan mitra 1 Sandal lucu dan 
Mitra 2 Corpies tentang permasalahan yang dihadapi 
serta prioritas yang akan diselesaikan dalam program 
IbM.

 Usulan peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, 
penambahan sarana produksi dan pemasaran. Tim 
membuat usulan, mendiskusikan dan menyepakati 
program peningkatan produktivitas dan penambahan 
sarana produksi kepada Mitra 1 dan 2 berupa 
pengadaan maupun peningkatan peralatan produksi 
dan pemasaran. 

 Pelaksanaan IbM
 Tim bersama Mitra 1 dan 2 melaksanakan kegiatan IbM 

di masing-masing lokasi mitra sesuai dengan rencana 
kerja yang telah disepakati bersama.

 Evaluasi 
 Tim bersama mitra 1 dan 2 melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan IbM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan IbM, dimulai dengan diskusi pendahuluan 
di sisi teori mengenai sarana produksi apa yang paling besar 
pengaruhnya terhadap kecepatan proses produksi sehingga 
meningkatkan tingkat produktivitas. Untuk memastikan hal 
ini maka perlu diketahui proses produksi masing-masing 
mitra.

Proses produksi sandal lucu:
Proses pembuatan sandal lucu dimulai dengan membuat 

pola dari gambar yang diinginkan, kemudian dilakukan 
pemotongan pola, pengeleman dan proses penyelesaian 
akhir. Secara rinci proses tersebut seperti diuraikan di 
bawah ini.

Pola gambar dibuat dengan penyesuaian terhadap 
ukuran sandal, setelah itu dilakukan pecah pola untuk 
disesuaikan dengan warna maupun tekstur bahan yang 
diinginkan. Proses pecah pola ini membutuhkan ketelitian 
dan keakuratan pemotongan bahan sehingga dihasilkan 
potongan pola yang presisi sehingga menjamin proses 
pengeleman yang rapi dan presisi pula yang pada akhirnya 
memengaruhi kualitas tampilan sandal. Tahap terakhir 
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adalah penyelesaian akhir dengan pemasangan kait sandal, 
penyocokan ukuran sandal dan pengemasan.

Pen

P

nyiapan Bahan 

Penyelesaian  

Penggambaran 
Pola  

Pengeleman 

Pecah pola 

Pemotongan Pola 

Gambar1. Bagan proses produksi sandal lucu

Proses produksi Sepatu Lukis
Proses produksi sepatu lukis diawali dengan 

penggambaran pola-pola pada sepatu yang nantinya akan 
diwarna atau dilukis. Proses ini dilakukan dengan manual 
( freehand). Alat gambar yang digunakan adalah pensil. 
Proses ini membutuhkan tenaga trampil yang sudah terlatih 
menggambar langsung pada media sepatu yang masih polos. 
Selanjutnya dilakukan pengecatan dasar untuk memberikan 
warna dan alas cat yang tidak mudah meresap, sehingga 
pada proses pewarnaan dengan teknik lukis tangan tidak 
mudah luntur. Tahap selanjutnya adalah pewarnaan (lukis 
tangan dengan bahan cat khusus), dan tahap terakhir adalah 
proses penyelesaian akhir dengan penggambaran detail-
detail serta covering menggunakan alat sejenis pena dan 
kuas lapisan yang tahan air. 

Penyiapan Penentuan 
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Gambar 2. Bagan Proses Produksi Sepatu Lukis

Penentuan sarana produksi.
Mitra sandal lucu dipilih pengadaan matris/plong dan 

mitra sepatu lukis melalui pelatihan teknik airbrush sebagai 
alternatif teknik lukis. 

Mengingat proses pemotongan merupakan bagian inti 
yang sangat menentukan hasil akhir, maka diperlukan 
alat yang menjamin kualitas potongan yang presisi dan 
akurat/tepat. Alat ini berupa plong (pisau pola/matris) 

yang terbuat dari besi/sejenis logam, yang memberikan 
keakuratan potongan pola serta ketajaman potongan yang 
rapi. Penggunaan alat ini terbukti mempercepat proses 
pemotongan pola dibandingkan dengan alat gunting biasa, 
sehingga pada akhirnya meningkatkan produktivitas 
sandal.

Gambar 3. “Plong” dan kakian sebagai sarana produksi Sandal 
lucu; 

Diversifikasi produk sepatu lukis ini berupa pernak-
pernik souvenir semacam gantungan kunci yang lucu dan 
imut. Keunggulan produk sepatu lukis ini adalah pada 
‘limited’ produknya, karena proses pelukisannya yang 
‘hand made’. Namun adakalanya untuk produk gantungan 
kunci dalam jumlah yang cukup banyak, akan menyita 
banyak waktu sehingga produktivitasnya menjadi rendah, 
dan umumnya dari pengalaman, bahwa pihak konsumen 
menuntut kesamaan produk pada barang semacam 
gantungan kunci ini, karena biasanya produk massal ini 
digunakan untuk suvenir. Proses pewarnaan menjadi 
masalah ketika diminta untuk menghasilkan produk massal. 
Maka dilakukan teknik air-brush untuk pewarnaan produk 
ini, sehingga akan mempercepat waktu pengerjaan produk, 
tanpa mengurangi kualitas produk lukis ini secara berarti.

Pelatihan lukis teknik airbrush dilakukan bagi perajin 
sepatu lukis yang ternyata diikuti oleh beberapa perajin lain 
yang terlibat di APKM . Teknik airbrush dapat mempercepat 
proses produksi terutama untuk bidang-lukisan yang bersifat 
blok, misalnya cat dasar atau lainnya. Karakter lukisan 
dengan teknik airbrush mempunyai hasil yang lebih natural 
karena dari sifat semprot menimbulkan titik-titik yang 
membentuk bidang cat dengan tone yang khas.

Teknik lukis airbrush memerlukan beberapa peralatan 
dan bahan-bahan seperti ilustrasi foto-foto di bawah. Sebuah 
Kompresor yang digerakkan oleh energi listrik dan ukuran 
kecil cukup cocok dibawa masuk ruangan kerja. Nozzle/
sprayer dalam berbagai ukuran merupakan alat penentu 
hasil airbrushing seorang perajin.
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Gambar 4. Sarana produksi Sepatu Lukis: Kompresor & nozle 
untuk teknik lukis airbrush

Gambar 5. Suasana Kegiatan Pelatihan Lukis Teknik 
Airbrush

Peningkatan sarana pemasaran, 
Kedua mitra sepakat memilih mengadakan rak display 

produk masing-masing. Sandal lucu menggunakan 
rak display sandal dengan prinsip memudahkan calon 
membeli melihat secara utuh sandal-sandal yang didisplay/
dipamerkan.

Gambar 6. Rak display Sandal lucu

Sedangkan UKM Sepatu Lukis memilih Rak Display 
yang ringan dan system bongkar pasang.

Gambar 7. Rak display Sepatu Lukis

Penyuluhan di Asosiasi Perajin Kota Malang (APKM)
Kegiatan ini dilakukan karena para perajin anggota 

APKM diminta untuk mengisi dan mendisplay produknya 
di galeri APKM. Sementara kegiatan IbM kepada mitra 
UKM, salah satunya adalah menambah sarana pemasaran 
dalam bentuk rak display. Dengan demikian mitra tersebut 
disepakati untuk memasang salah satu rak display-nya di 
galeri ini.

Gambar 8. Pertemuan di galeri APKM Semeru 14 Malang

Evaluasi
Kegiatan IbM ini baru bisa menyelesaikan aspek 

kecepatan berproduksi dari yang semula manual penuh 
diganti dengan alat bantu. Pada mitra 1 UKM Sandal 
lucu manfaat berbagai plong sangat membantu kecepatan 
produksi. Peningkatan produksi bisa mencapai 100%. 
Jumlah SDM 4 orang termasuk pemilik bahu membahu 
memproduksi sandal, jika tanpa plong maka kapasitas 
produksi 30–40 pasang sandal per hari. Ketika plong 
berbagai macam (plong selop, bando, frame, variasi dan 
plong karakter) digunakan maka peningkatan kapasitas 
produksi menjadi 60–80 pasang per hari. Sementara ini 
mitra menginginkan menambah SDM 3 hingga 4 orang 
lagi, namun masih terkendala dengan sulitnya mencari SDM 
yang tekun, trampil dan rajin.

Kualitas produksi juga meningkat karena dengan 
alat plong ini hasil pemotongan menjadi presisi dan rapi 
sehingga mempermudah proses perakitan dan pengeleman 
motif karakter.
Plong karakter “Masha” dan “Hello Kitty” dan plong 
variasi:
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Dengan menggunakan alat tersebut dapat diproduksi 
sandal-sandal imut seperti berikut:

Gambar 9. Aneka ukuran dan warna sandal lucu berkarakter 
tokoh-tokoh

Bantuan program kegiatan IbM ini dalam hal pengadaan 
plong berdampak pada motivasi mitra untuk melakukan 
investasi meningkat, khususnya pengadaan sarana produksi 
berupa plong ini. Hal ini terlihat dengan nota pembelian 
plong yang melebihi pagu yang diberikan pada mitra 
UKM.

Aspek lain dari proses produksi ada yang masih kurang 
tertangani, yaitu penyimpanan bahan/material, baik bahan 
baku maupun, alat bantu yang berupa patron/pola karakter 
lucu. Kekurangan penanganan dalam hal ini adalah tidak 
adanya manajemen penyimpanan. Pola-pola yang sudah 
pernah dibuat hanya diletakkan begitu saja dalam bungkus 
karton maupun plastic; pada rak sederhana maupun 
tergeletak di lantai.

Dalam berproduksi, para pekerja (yang hanya 4 orang) 
dilakukan tanpa meja dan kursi yang memadai, dengan kata 
lain bekerja di lantai. Hal ini dalam jangka pendek maupun 
panjang akan mengganggu kesehatan. 

Gambar 10. Spons dan pola-pola sebagai material proses 
pembuatan sandal lucu

Mitra 2 UKM Sepatu Lukis Corpies dalam perjalanan 
pendampingan Tim IbM agak mengalami hambatan, namun 
jika ditinjau dari sisi mitra maka menjadi sebaliknya karena 
bersifat peningkatan kompetensi perajin. Keputusan mitra 
diterima menjadi mahasiswa pasca program studi magister 
Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung bukti 
konsistensi mitra yang bersangkutan dalam menekuni 
bidangnya. Rumah dan workshop yang sempat mitra 
kembangkan di rumah milik sendiri (di jalan Arumba) 
menjadi berbalik ke rumah kerabat (kakak kandung) yang 
menjadi alamat dan workshop awal perintisan UKM ini 
(jalan Akordion).

Kegiatan pelatihan teknik lukis airbrush yang dilakukan, 
diperoleh gambaran bahwa untuk produk sepatu lukis 
lebih sulit dibandingkan dengan produk non sepatu seperti 
souvenir gantungan kunci. Proses pelukisan jika produk 
gantungan kunci – media yang dilukis berupa hamparan 
kain, sedangkan pada sepatu bidang lukisnya berupa 
lengkungan sepatu. Karakter hand made dan limited produk 
sepatu akan lebih bisa dijaga produktivitasnya meskipun jika 
dengan teknik airbrush dilakukan dengan effort yang tinggi. 
Hasil karakter lukis airbrush lebih bisa menonjolkan teknik 
3 dimensi dibandingkan dengan teknik kuas.

Souvenir gantungan kunci bisa bersifat lebih massal 
sehingga teknik airbrush sangat signifikan dalam 
mempercepat dang meningkatkan produktivitas.

Berikut produk sepatu dengan teknik airbrush hasil 
pelatihan yang melibatkan mahasiswa:

Gambar 11. Produk sepatu dengan teknik lukis airbrush
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Gambar 12. Peserta Pelatihan sedang mencoba & mematut sepatu 
lukis teknik airbrush.

KESIMPULAN

Teknik airbrush lebih tepat diaplikasikan ke produk 
non sepatu untuk kegiatan yang sifatnya produk massal, 

sedangkan untuk produk non massal (hand made) dalam 
hal kegiatan dasar seperti cat dasaran. Namun jika ditekuni 
hasil teknik airbrush pada sepatu juga membuahkan karya 
lukis yang unik dan spesifik.

Untuk mitra 1 yaitu sandal lucu, pemilihan plong sebagai 
sarana produksi sangat signifikan meningkatkan produksi.
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ABSTRAK
Stabilitas nilai tukar merupakan variabel penting berkaitan dengan perekonomian suatu negara, di mana fundamental perekonomian 

akan sangat memengaruhi nilai tukar mata uang. Tingkat stabilitas suatu mata uang ditunjukkan oleh tingginya volatilitas mata uang 
tersebut. Semakin tinggi tingkat volatilitasnya berarti semakin tidak stabil mata uang tersebut, begitu pula sebaliknya. Stabilitas bisa 
dilihat secara short-run maupun long-run. Untuk melihat bagaimana karakteristik stabilitas suatu mata uang, akan lebih tampak 
bila terjadi shock, misalnya adanya krisis global 2008. Pada kasus USDIDR dengan EURUSD, untuk USDIDR short-run lebih stabil 
dibandingkan EURUSD, dikarenakan USDIDR sebagai inconvertible currencies yang mempunyai jumlah transaksi relatif lebih sedikit, 
sedangkan EURUSD sebagai convertible currencies, yang mempunyai jumlah transaksi relatif lebih banyak, dan sebagai major 
currencies, sehingga stabilitasnya kurang secara short-run. Akan tetapi pada long-run, EURUSD lebih stabil dibanding USDIDR, 
mengindikasikan secara fundamental negara yang tergabung dengan pemakaian mata uang tunggal EURUSD lebih baik dibandingkan 
fundamental Indonesia sebagai pemakai mata uang USDIDR.

Kata Kunci: Stabilitas, Volatilitas, Fundamental

ABSTRACT
The exchange rate stability is an important variable in the economy, where the economic fundamentals will greatly affect the 

exchange rate. Level of the currency stability indicated by volatility. The higher level of volatility means more unstable currencies, and 
vice versa. Stability can be seen as a short-run and long-run. To see how the characteristics of the currency stability, to be more visible 
in case of shock, such as the global financial crisis in 2008. In the case of USDIDR and EURUSD, short-run USDIDR is more stable 
than EURUSD, because USDIDR as inconvertible currencies which have relatively fewer number of transactions, while EURUSD as 
convertible currencies, which have a relatively larger number of transactions, and as the major currencies, lack of stability in short-run. 
But in long-run, EURUSD is more stable than USDIDR, indicates fundamentally that goup of countries that using EURUSD better than 
Indonesia’s fundamental that using USDIDR.

Key words: Stability, Volatility, Fundamental

LATAR BELAKANG

Nilai tukar suatu mata uang adalah harga dari satu mata 
uang terhadap mata uang yang lain. Tingkat nilai tukar 
ditentukan oleh pasar uang yang memperdagangkan mata 
uang yang berbeda. Pengalaman Indonesia menunjukkan 
bahwa tingkat stabilitas mata uang rupiah merupakan 
variabel yang paling sensitif terhadap akar permasalahan 
utama yang menghadang gerak maju perekonomian 
Indonesia. Maka tidak heran jika hingga sekarang ini nilai 
tukar rupiah merupakan variabel yang paling menjadi pusat 
perhatian.

Faktor fundamental perekonomian suatu negara akan 
sangat memengaruhi nilai tukar mata uang (Engel,dkk,2005). 
Semakin bagus fundamental perekonomian suatu negara 
maka semakin stabil nilai tukar mata uangnya, begitu pula 
sebaliknya. Di sisi lain bahwa data juga menunjukkan 
adanya link terkait bahwa nilai tukar dapat membantu 
memprediksi fundamental (Engel, dkk,2005).

Naik turunnya nilai tukar mata uang di pasar uang 
(apresiasi dan depresiasi) ditunjukkan oleh besarnya 
volatilitas yang terjadi antara mata uang suatu negara 
dengan mata uang negara lainnya. Volatilitas semakin 
tinggi menggambarkan adanya perubahan nilai tukar yang 
semakin besar, yang berarti memberikan gambaran adanya 
overvalued ataupun undervalued nilai tukar mata uang 
negara tersebut terhadap mata uang negara lain.

Keterkaitan antara volatilitas dengan fundamental bisa 
terlihat ketika ada shock, misalnya adanya krisis global yang 
memberikan dampak seberapa besar terhadap fundamental 
yang berkaitan dengan nilai tukar negara yang bersangkutan. 
Untuk maksud itu maka pada paper ini ingin melihat 
stabilitas nilai tukar suatu negara setelah adanya krisis global 
2008. Dua mata uang yang dibandingkan yaitu EURUSD 
dan USDIDR, di mana EURUSD merepresentasikan 
mata uang yang digunakan di negara kawasan Eropa 
yang merupakan major currenciesis, sedangkan USDIDR 
merepresentasikan salah satu mata uang negara di ASEAN 
yang belum termasuk dalam major currencies.
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PERUMUSAN MASALAH

Untuk lebih fokus pada pembahasan penelitian, maka 
perlu ditegaskan perumusan masalah sebagai berikut:
 Bagaimana pemodelan USDIDR dan EURUSD terkait 

long run stability?
 Bagaimana volatilitas USDIDR dan EURUSD terkait 

short run stability?

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data 
kedua jenis mata uang (USDIDR dan EURUSD) secara 
mingguan, periode awal Januari 2008 sampai awal April 
2014. 

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan 
penelitian di atas, dengan menentukan tujuan penelitian 
sebagai berikut:
 Menentukan model yang sesuai untuk USDIDR dan 

EURUSD, sehingga dapat diidentifikasi trend nilai 
tukar tersebut secara long run setelah adanya krisis 
global 2008.

 Menentukan model volatilitas USDIDR dan EURUSD, 
sehingga bisa mencerminkan stabilitas nilai tukar secara 
short run.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Stabilitas Nilai Mata Uang 
Sejak dunia meninggalkan sistem Bretton Woods, 

kebanyakan negara mengembangkan nilai tukar mata 
uangnya. Sistem nilai tukar mengambang sering disebut 
Floating Exchange Rate System. Akan tetapi, negara 
yang mengembangkan mata uangnya secara benar-benar 
bebas hampir tidak ada. Berbagai teknik pengembangan 
berkembang. Meskipun semua negara menghindarkan diri 
dari kekakuan sistem kurs tetap, akan tetapi sekaligus juga 
berusaha menghindarkan diri dari fluktuasi nilai tukar 
terlalu besar yang dapat timbul dari sistem nilai tukar yang 
bebas mengambang.

Faktor fundamental mempunyai kaitan erat dengan 
volatilitas nilai tukar, seperti dinyatakan oleh Engel, dkk 
(2005), Morana (2009), Bekiros (2013) yang menghubungkan 
antara fundamental ekonomi yang mempunyai kaitan 
dengan volatilitas nilai tukar. Balke, dkk (2012) melihat 
kontribusi faktor fundamental terhadap pergerakan nilai 
tukar. Bacchetta (2013) membuktikan bahwa hubungan 
antara nilai tukar dan fundamental makro dianggap 
menjadi sangat tidak stabil. Hal ini dimungkinkan ketika 
parameter struktural dalam perekonomian tidak diketahui. 
Peran spekulan juga ikut mewarnai ketidakstabilan yang 
dicerminkan dari volatilitasnya. 

Pemodelan
Pemodelan volatilitas banyak dilakukan oleh 

peneliti, misalnya dengan menggunakan model ARCH/
GARCH sebagai pengembangan dari model ARIMA 
yang diperkenalkan oleh Box dan Jenkins (1976) untuk 
menganalisis data deret waktu, yaitu sekumpulan observasi 
yang disusun menurut deret waktu. Permasalahan utama 
yang dibahas adalah bagaimana membangun model 
yang dapat menggambarkan struktur korelasi serial yang 
seringkali ditemui dalam data deret waktu, kemudian 
melakukan peramalan ke depan secara probabilistik.

Model ARIMA Box-Jenkins terdiri dari dua model, 
yaitu model deret waktu yang stasioner dan model deret 
waktu yang nonstasioner. Model yang stasioner adalah 
model Autoregressive orde p atau AR(p), model Moving 
Average atau MA(q), dan model kombinasi antara 
Autoregressive dengan Moving Average yang disebut 
ARMA(p,q). Sedangkan model yang nonstasioner adalah 
model Autoregressive Integrated Moving Average atau 
ARIMA(p,d,q) untuk nonmusiman, dan ARIMA(P,D,Q)s 

untuk musiman.
Model ARCH merupakan suatu kasus residual model 

ARIMA Box-Jenkins yang sudah memenuhi asumsi dasar 
white noise, tetapi dalam plot kuadrat residual menunjukkan 
adanya perubahan varian, Engle menyarankan untuk 
melakukan pemodelan tambahan pada kuadrat residual 
model, sehingga menggambarkan perubahan yang sesuai 
dengan pergerakan waktu. Analisis time series stasioner 

,10 tttt yaay ε++= −  maka peramalan bersyarat untuk 

1+ty  adalah ,)( 101 ttt yaaYE +=+  sedangkan peramalan 
varian residualnya adalah:
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varian yang lebih besar daripada varian bersyarat. Jika 
varian bersyarat tidak konstan, salah satu cara yang paling 
sederhana adalah memodelkan varian bersyarat sebagai 
proses AR (q) dengan menggunakan taksiran kuadrat 
residual: 

( ) tqtqttt v+++++= −−−+
22

22
2

110
2

1 ˆ...ˆˆˆ εαεαεααε
,

di mana vt adalah suatu proses white noise. Jika nilai dari 
α1, α2,.....,αn = 0 , maka taksiran varian adalah konstan α0. 
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Dan jika varian bersyarat mengikuti proses AR(q) maka 
untuk meramal varian bersyarat pada saat t+1 digunakan 
persamaan: 

( ) tqtqttt v+++++= −−−+
22

22
2

110
2

1 ˆ...ˆˆˆ εαεαεααεtE
di mana persamaan tersebut disebut juga dengan model 
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)

Oleh karena lag yang panjang pada hampir semua 
kasus sangat sulit untuk mencapai nilai nonnegative dan 
kondisi stasioner, maka Bollerslev’s (1986) mengembangkan 
proses ARCH menjadi GARCH, di mana varian bersyarat 
dimodelkan sebagai kombinasi linear dari kuadrat error 
sebelumnya pada lag tertentu dan varians bersyarat pada 
lag tertentu. ARCH dan GARCH telah banyak menarik 
perhatian para peneliti dan praktisi untuk mengaplikasikan 
model tersebut pada stock returns, interest rates dan foreign 
exchange. Pada tahun 1986 Bollerslev mengembangkan 
model yang dikenalkan Engle dengan teknik varian bersyarat 
yang menganggap nilai ramalan residual mengikuti proses 
ARMA(p,q), di mana p adalah orde dari proses AR dan q 
adalah orde dari proses MA. Bollerslev melakukan fitting 
dengan model GARCH(1,1) memberikan hasil pemodelan 
yang signifikan pada tingkat kesalahan 5 %.

Dalam suatu variabel random proses residual memiliki 

bentuk ttt hv=ε , di mana vt merupakan proses white 
noise dan saling bebas terhadap residual sebelumnya εt–1, 

σr
2 = 1 sehingga model GARCH (p,q) adalah:
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Jika nilai p=0 dan q=1 , 
model ini dapat ditulis GARCH (0,1) yang merupakan model 
ARCH (1), demikian pula jika semua nilai β = 0 atau tidak 
signifikan, maka model GARCH (p,q) ekuivalen dengan 
model ARCH(q).

Karena Conditional Mean dari ttt hE =− )( 2
1 ε , sehingga 

proses error dapat ditulis sebagai berikut:
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merupakan suatu proses ARIMA (p,q).

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan dan Alat Penelitian:
a. Referensi yang terkait dengan penelitian ini
b. Data yang didapat dari Foreign Exchange Market 

yang diunduh dari Skyeast Trader.

Langkah Penelitian
a. Mengunduh data dari Foreign Exchange Market
b. Identifikasi bentuk model, di mana yang dilakukan 

identifikasi adalah:

1) Melihat series apakah stasioner atau tidak
2) Jika tidak stasioner dalam mean perlu 

dilakukan differencing
3) Jika tidak stasioner dalam variance maka perlu 

dilakukan transformasi
4) Menentukan model awal

c. Melakukan fitting model berkaitan dengan 
parameter estimation dan testing hypothesis.

d. Melakukan diagnostic model, yaitu menguji apakah 
asumsi residual apakah sudah white noise dan 
berdistribusi normal.

e. Pemodelan ARCH-GARCH untuk mendapatkan 
variance error model, terdiri:
1) Menghitung besarnya residual yang terdapat 

dalam model
2) Menguji apakah terdapat proses ARCH-

GARCH pada kuadrat residual
3) Bila ada indikasi proses ARCH-GARCH 

(adanya heteroskedastisitas), dilakukan 
pembuatan plot kuadrat residual.

4) Pendugaan model ARCH-GARCH yang 
mungkin dengan melihat plot ACF dan PACF 
dari kuadrat residual.

5) Mengestimasi parameter model kemudian 
menguji signifikansinya.

f. Interpretasi hasil pemodelan

PEMBAHASAN

Pemodelan USDIDR dan EURUSD
Identifikasi model

Identifikasi model awal dengan pemeriksaan plot time 
series, ACF dan PACF.
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Gambar 1. Time series plot USDIDR secara mingguan, periode 
01 Januari 2008 sampai dengan 3 April 2014
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Gambar 2.  Time series plot EURUSD secara mingguan, periode 
01 Januari 2008 sampai dengan 3 April 2014
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Gambar 3 ACF dan PACF USDIDR secara mingguan, periode 
01 Januari 2008 sampai dengan 3 April 2014
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Gambar 4. ACF dan PACF EURUSD secara mingguan, periode 
01 Januari 2008 sampai dengan 3 April 2014

Dari Time Series Plot dan ACF dan PACF plot data di 
atas maka dimungkinkan bahwa model kedua mata uang 
tersebut adalah baik USDIDR maupun EURUSD adalah 
ARIMA (1,0,0) atau AR(1).

Prewhitening Model
Dengan menggunakan model ARIMA(1,0,0) diperoleh 
persamaan model:
Zt=0.052558 +0.9948 Zt-1+at untuk USDIDR (Lihat Lampiran 1).
Zt=0.037120 +0.9730 Zt-1+at untuk EURUSD (lihat Lampiran 2).

Estimasi Parameter Model
Dari hasil estimasi parameter model menunjukkan 

bahwa baik USDIDR dan EURUSD, semua parameter 
dugaan adalah signifikan, terlihat dari Pvalue <0,05.
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Pemeriksaan Diagnostik Model
Pada pemeriksaan autokorelasi untuk residual model, 

diperoleh nilai Pvalue untuk USDIDR < α (5%), sedangkan 
untuk EURUSD> α (5%), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa residual untuk USDIDR dependent secara statistik, 
sedangkan untuk EURUSD independent secara statistik.

Uji Normalitas
Untuk melihat pola normalitas residual mean modelnya 

dapat dilihat sebaran dari plot residualnya dibandingkan 
dengan kurva normal, seperti terlihat pada gambar di 
bawah.
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Gambar 5. Plot probabilitas dari residual error USDIDR
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Gambar 6. Plot probabilitas dari residual error EURUSD

Dari gambar terlihat bahwa residual model baik USDIDR 
maupun EURUSD belum berdistribusi normal, dengan 
mean 0,003027, standard deviasi 0,1365 untuk USDIDR, 
dan mean -0,0005951, standard deviasi 0,02067 untuk 
EURUSD, hal ini mendukung sebuah argumentasi bahwa 
pada data finansial dengan frekuensi tinggi jarang tercapai 
kondisi iid normal.

Pemodelan ARCH/GARCH
Model ARCH/GARCH diperoleh dengan cara melihat 

pola residual model. Dengan langkah yang sama dengan 
pemodelan ARIMA, sehingga diperoleh model ARIMA 

(1,0,1) atau merupakan proses GARCH(1,1), yang secara 
matematis dituliskan:

1
2

1 9076,06888,0001666,0 −− ++= ttt hh ε  untuk USDIDR, dan 

1
2

1 9720,09216,0000011595,0 −− ++= ttt hh ε  untuk EURUSD. 

Interpretasi Hasil
Dengan menggunakan model ARIMA(1,0,0) diperoleh 

persamaan model:
Zt=0.052558 +0.9948 Zt-1+at untuk USDIDR (Lihat Lampiran 1).
Zt=0.037120 +0.9730 Zt-1+at untuk EURUSD (lihat Lampiran 2).

Dari kedua persamaan tersebut terlihat bahwa untuk 
stabilitas EURUSD lebih tinggi dibandingkan dengan 
USDIDR secara long run. Hal ini terlihat dari besarnya 
koefisien Zt-1 sebesar 0.9948 untuk USDIDR dan 0.9730 
untuk EURUSD. Sedangkan untuk pemodelan ARCH/
GARCH terhadap residual error menghasilkan persamaan 
di bawah: ht=0,001666 + 0,6888ε 2

t-1+ 0,9076ht-1 untuk 
USDIDR, dan ht = 0,000011595 + 0,9216ε2

t-1 + 0,9720ht-1 
untuk EURUSD.

Kedua persamaan tersebut terlihat bahwa USDIDR 
lebih stabil dibandingkan EURUSD dalan short run. Hal ini 
dikarenakan baik koefisien  maupun ht-1 untuk USDIDR 
lebih kecil daripada EURUSD. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa 
tingkat stabilitas antara kedua mata uang mempunyai 
karakter yang berbeda antara short run dengan long run, 
di mana saat short run USDIDR lebih stabil dibandingkan 
EURUSD, sedangkan untuk long run EURUSD lebih stabil 
dibandingkan USDIDR. Hal ini dimungkinkan karena 
EURUSD adalah sebagai convertible currencies di mana 
mempunyai jumlah transaksi relatif lebih banyak daripada 
yang lain, dan sebagai major currencies. Sedangkan 
USDIDR masih dianggap sebagai inconvertible currencies 
yang mempunyai jumlah transaksi relatif lebih sedikit 
dibandingkan yang lain. Di sisi lain untuk long run EURUSD 
lebih stabil dibanding USDIDR, mengindikasikan secara 
fundamental negara yang tergabung dengan pemakaian 
mata uang tunggal EURUSD lebih baik dibandingkan 
fundamental Indonesia sebagai pemakai mata uang 
USDIDR.

SARAN

Pada penelitian ini belum melihat jumlah transaksi 
per periode yang memungkinkan adanya pengaruh besar 
terhadap tingginya volatilitas secara shotr run yang 
mencerminkan kestabilan nilai mata uang. Untuk itu 
penelitian mendatang diharapkan dapat memasukkan unsur 
jumlah transaksi untuk melihat seberapa besar pengaruhnya 
terhadap volatilitas.
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Pada penelitian ini menggunakan periode mingguan 
untuk short run. Semakin pendek periode short run maka 
akan mengindikasikan hasil yang lebih detail tentang 
karakteristik mata uang, misalnya daily ataupun intraday 
yang ini sangat berguna bagi para trader ataupun yang 
lain dalam mengambil keputusanny terhadap investasi di 
pasar uang. Untuk itu bisa dikembangkan pada penelitian 
selanjutnya. 
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ABSTRACT 
Community service programs is applied to two (2) partners chicken noodle seller located in Kotabaru Driyorejo Gresik. Two (2) 

partners have different characteristics. Partner 1 besides selling chicken noodle also meatballs. Before the applied community service 
programs, meatballs are sold not made itself but the supply of another meatball seller. In addition, partner 1 also produces raw noodle 
and “pangsit” skins for sale to the seller meatballs and chicken noodle another. Production volume partner 1 of 18 kg / day for raw 
noodle and “pangsit” skin. While the partner two only sell chicken noodle. Raw noodle and “pangsit” skin produced only used for its 
own purposes with volume production partner at 3 kg / day. They use a manual noodle machine which speed only 4 kg per hour and that 
no longer sufficient to meet the raw noodles and “pangsit” skins market. In Kotabaru Driyorejo there are 30 meatball merchants, 15 
chicken noodle merchants and 2 stalls in village market that expected need 199 kg / day of raw noodle and pangsit skin . The purpose of 
this program isincrease machine productivity, increase the level of hygiene products, increase motivation, vision and entrepreneurship, 
as well as increase revenue and profit partners. Efforts to improve the productivity of the business is done by increase the market 
coverage from 5 meatball and 1 chicken noodle merchants into 30 meatball and 15 chicken noodle merchants, as well as supplying raw 
noodles and “pangsit” skin in The village market stalls. To capture the potential market and adjust the customer’s desire we we have 
done some activitiesor programs namely the replacement of old machines that were previously capacity of 4 kg / h with the new engine 
has a capacity greater, namely 10 kg / h, improve work methods and tools that support the resulting product quality and hygiene, and 
register to the DINKES Gresik as Household Industrial Company (PIRT).In the field of entrepreneurship and marketing has changed 
fundamentally about business strategy at Partner 1(Mr. Kharisun). Starting in early June that the product meatballs are not co-operate 
with other mechant, but he has begun to made by him self. The taste of meatballs and meatball sauces made by Mr. Kharisun as delicious 
as his previous partner has made. Partially raw noodle and “pangsit” skin packed in plastic bags, labeled and then displayed in the 
store pracangan and vegetable stall at the village market. Activities that have been carried out in a community service program has 
provided real results. End of October 2014 the sales revenue of chiken noodle, raw noodle, “pangsit skins” and meatballs partners-1 
increased to Rp. 2.130.000, - / day from Rp. 1.388.000,-(increase by 53, 45%). While its profit increased to Rp. 1.097.000, - / day from Rp. 
652,000(increase by 68.25%). On the other hand partner-2 , the sales revenue of chiken noodle and meatball increased to Rp. 1.380.000,- 
from the previous Rp. 180,000,-(increase by 666%). While its profit increased to Rp. 566,000, - from Rp. 157,000, -(260%)l

Key words: pangsit skins, raw noodles, meatballs, new engine, PIRT.

PENDAHULUAN 

Produk yang dihasilkan oleh mitra 1 adalah mie dan 
kulit pangsit Kulit pangsit yang dipesan biasanya digunakan 
sebagai krupuk pangsit (bagi penjual mie) sedangkan bagi 
penjual bakso digunakan untuk membuat gorengan dan 
pembungkus siomay. Sedangkan Mitra 2 hanya membuat 
mie untuk dijual sendiri. Kulit pangsit diproduksi hanya 
untuk digoreng menjadi krupuk pangsit. Produksi dan omset 
per hari masih sedikit yaitu 21 kg. Mitra 1 memproduksi 18 
kg/hari dengan waktu produksi 4,5 jam sedangkan mitra 2 
memproduksi hanya 3 kg/hari dalam waktu 45 menit. 

Bakso dibeli dari penjual bakso lain sebanyak 114 
mangkok dengan harga Rp. 600.000,-. Omset penjualan 
pangsit mie mencapai 96 mangkok perhari dan bakso 
sebesar 114 mangkok perhari

Dari hasil penjualan mie, kulit pangsit, mie ayam dan 
bakso per hari mitra 1 menghasilkan pendapatan rata-rata 
Rp. 1.388.000,- dan kotor laba Rp. 652.000,-. Sedangkan 
mitra 2 memiliki pendapatan rata- rata perhari Rp.180.000,- 
dan laba kotor Rp. 157.000,-

 Produksi dan omset penjualan yang didapat oleh mitra 
belum optimal jika dibandingkan dengan peluang pasar. 
Menurut survei yang sudah kami lakukan di lingkungan 
kotabaru kotabaru driyorejo terdapat 15 rombong penjual 
pangsit mie dan 30 penjual bakso baik yang bertempat di 
warung maupun dengan gerobak dorong. Setiap harinya 
mereka membutuhkan mie dan kulit pangsit sebesar 6 kg/
hari dan 5 kg/hari, sedangkan penjual bakso membutuhkan 
kulit pangsit 1 kg/hari. Dengan demikian kebutuhan mie 
pangsit dan kulit pangsit khususnya di lingkungan Kotabaru 
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Driyorejo masing-masing sebesar 220 kg per hari, sedangkan 
yang mampu di penuhi oleh mitra hanya 21 (18 kg mitra 1 
dan 3 kg dari mitra 2) atau masih terdapat 199 kg (202– 
21 ) per hari yang belum dapat di penuhi. Jika kebutuhan 
pasar tersebut mampu dipenuhi maka pendapatan mitra 
diperkirakan akan naik menjadi Rp. 2.189.000,- dan laba 
akan naik menjadi Rp. 674.000,-.

Sayang sekali untuk menangkap peluang pasar tersebut 
mitra masih memiliki masalah antara lain waktu produksi 
yang tidak optimal (18 kg dengan waktu 4,5 jam), proses 
penanganan material produksi yang kurang higienis, 
motivasi dan visi yang lemah, kewiraswastaan yang rendah 
dan sistem pemasaran yang kurang kreatif.

Berkaitan dengan permasalahan mitra tersebut, program 
iptek ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 
mesin, meningkatkan tingkat higienitas proses produksi, 
meningkatkan motivasi, visi dan kewiraswastaan, serta 
meningkatkan pendapatan dan laba mitra. 

Tujuan-tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara 
rekayasa teknik (untuk mesin), mengubah perilaku atau cara 
penanganan material , penyuluhan dan pendampingan.

KAJIAN LITERATUR 

Dewasa ini tuntutan pelanggan akan produk yang 
berkualitas tidak bisa ditawar lagi, selain itu pemerintah juga 
menetapkan standar tertentu untuk melindungi warganya 
dari produk berbahaya, tidak higienis dan tidak halal 
(bagi orang muslim). Selain itu dalam hal legalitas usaha, 
pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 3013 Bab IV Pasal 36 Ayat 1 menyebutkan bahwa 
setiap usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam 
menjalankan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. 
Hal inilah yang membuat pelaksana program merasa ikut 
bertanggung jawab mengarahkan usaha mitra menjadi usaha 
yang legal memiliki NPWP, STDP dan SIUP.

 Kualitas adalah kepuasan pelanggan (J.M. Juran dan 
Frank M. Gryna; 2000). Sedangkan kepuasan pelanggan 
adalah sejauh mana terpenuhinya harapan pelanggan oleh 
produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan ( Philip 
kotler; 2005). Harapan pelanggan harus dijabarkan ke 
dalam ciri-ciri produk, ciri-produk kemudian di terjemahkan 
ke dalam ciri proses, ciri proses di terjemahkan ke dalam 
ciri-ciri input, misalkan bahan baku, pekerja, teknologi 
informasi, dan mesin (Lee J. Krajewski dan Larry P. 
Ritzman; 2002). Teori ini mendasari perlunya perbaikan 
dalam hal penanganan bahan baku, sarana dan alat produksi 
selain mengacu pada nilai efisiensi dan efektivitas kerja 
juga mengacu standar kesehatan menurut dinas kesehatan 
setempat, sehingga dihasilkan produk yang selain disukai 
pelanggan juga higienis.

“Assets make thing possible, people make things 
happen”( Keith Davis, William B. Werther; 1993). Bahwa 

berapapun modal dan fasilitas diberikan namun jika motivasi 
dan pengendalian diri manusia rendah maka tidak mungkin 
dapat mencapai prestasi bisnis bahkan mungkin kegagalan 
yang didapatkan.

Produktivitas dihasilkan melalui perpaduan antara 
prestasi kerja dan teknologi. Prestasi kerja dipengaruhi oleh 
kemampuan dan kemauan manusia, sedangkan teknologi 
bisa adopsi atau dibeli. Kemampuan manusia didapatkan 
dari hasil belajar sedangkan kemauan dibentuk dari hasil 
motivasi (Achmad S. Ruky; 2006). Oleh karena itu untuk 
meningkatkan produktivitas usaha mitra selain memberikan 
bantuan teknologi berupa mesin juga dilakukan pelatihan 
dalam hal pembentukan visi dan motivasi bisnis yang 
kuat.

Selain itu dari aspek pekerjaan, disain pekerjaan 
yang memperhatikan aspek ergonomics akan membantu 
pekerja untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi 
dan kepuasan kerja ( Keith Davis, William B. Werther; 
1993).

METODE 

Dilakukan dengan cara rekayasa teknik (untuk mesin), 
mengubah perilaku atau cara penanganan material , 
penyuluhan dan pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak disetujui proposal ibtek bagi masyarakat ini tim 
langsung berkoordinasi dengan mitra yaitu bapak munandar 
dan bapak kharisun yaitu pada tanggal 23 april 2014. Dalam 
pertemuan itu telah disepakati bahwa tujuan dari program 
iptek ini antara lain :
a. Meningkatkan produktivitas mesin
b. Meningkatkan tingkat higienitas produk
c. Membangun motivasi, visi dan kewiraswastaan,
d. Memperbaiki sistem pemasaran.

Untuk mencapai tujuan diatas tim menggunakan metode 
dan hasilnya dapat dijelaskan berikut ini :

Meningkatkan Produktivitas Mesin.
Meningkatkan produktivitas mesin dilakukan dengan 

cara menambah kapasitas produksi mesin. Mesin lama 
yang kapasitasnya 4 kg/ jam terlalu lama dan tidak mampu 
memenuhi tuntutan pasar. Mesin tersebut bekerja melalui 
4 tahap proses sehingga kurang efisien. Sehingga dalam 
pelaksanaan program ini dengan mesin baru Penambahan 
Mesin dengan daya listrik 550 watt, 220 volt, meringkas 
proses menjadi 3 tahap dan meningkatkan kapasitas 
produksi menjadi 10 kg/jam.
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Gambar 1. Proses pembuatan mesin

Gambar 2. Mesin baru

Meningkatkan tingkat higienitas produk
 Untuk meningkatkan tingkat higienitas produk, kegiatan 

yang pertama kali dilakukan adalah mengeramik lantai 
tempat produksi. Ini perlu dilakukan karena sebelumnya 
lantai untuk kegiatan produksi belum berkeramik dan 
kelihatan kotor sehingga tidak memenuhi syarat kesehatan 
untuk produksi mie. Kegiatan mengeramik lantai dimulai 
pada tanggal 20 april dan selesai pada tanggal 23 april 2014 
dengan keramik putih ukuran 2,5 m x 3 m.

Gambar 4. Kegiatan mengeramik lantai mitra 

Untuk pengirisan lembaran adonan untuk membuat 
kulit pangsit jumlah pisau tidak memadahi sehingga perlu 

penambahan pisau stainlisteel. Bak tempat mengaduk 
adonan terbuat dari plastik sehingga kurang higienis, untuk 
itu tim telah menggantinya dengan bak stainlisteel. Selain 
itu tim juga sudah membelikan baju koki dan sarung karet 
supaya dalam melakukan aktivitas produksi baik mengiris 
maupun mengaduk adonan dan lain-lain dilakukan dengan 
higienis.

 

Gambar 5. Penyerahan bak, baju koki, pisau stainlisteel dan 
sarung tangan karet

 

 Gambar 6. Sarung tangan karet

 

Gambar 7. Pengadukan adonan 
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Gambar 8. Mengaduk adonan dan memotong lembaran adonan 
dilakukan dengan cara yang higienis

Membangun motivasi, visi dan kewiraswastaan
 Sebelumnya Ke 2 Mitra belum memiliki motivasi dan 

visi usaha yang jelas serta kurang memiliki keberanian 
menanggung risiko yang moderat. Hal ini nampak karena 
ketika ditanya tentang cita-cita atau rencana bisnis ke depan 
mitra tidak bisa menjawab dengan jelas. Bahkan jawabannya 
mereka ingin tetap mempertahankan keadaan bisnis apa 
adanya. Dengan telaten kami sebagai tim pengabdian 
masyarakat melakukan pendampingan dan penyuluhan 
untuk membangun visi dan perilaku kewiraswastaan . 

Berkat pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan 
oleh tim IbM Mitra 1 saudara Karisun melakukan perubahan 
fundamental mengenai strategi bisnisnya. Mulai awal juni 
yang lalu produk Baksonya tidak lagi kerja sama dengan 
warung lain, akan tetapi sudah mulai ditangani sendiri atau 
membuat sendiri pentol bakso. Penthol bakso dan kuahnya 
selezat pentol dan kuah bakso nitra bisnisnya sebelumnya. 
Demikian juga mitra 2 saudara munandar juga sudah 
melengkapi mie ayamnya dengan bakso kuah.

Memperbaiki sistem pemasaran 
Tim telah melakukan pelatihan dan pendampingan 

kepada mitra berkaitan dengan strategi pemasaran, 
penetapan harga, membuat produk yang berkualitas serta 
kemasan, promosi dan distribusi. Dan hasilnya mitra telah 
mau untuk diikutkan dalam program pelatihan yang di 
selenggarakan oleh DINKES atas bantuan pihak tim. Hasil 
dari pelatihan ini selain mendapatkan ilmu juga produk 
mitra telah terdaftar sebagai produk yang memiliki label 
PIRT. Untuk mitra 1 saudara kharisun dengan merek “Mie 
ayam Spesial” PIRT no. 2063525011065-19 baik untuk 
produk mie maupun kulit pangsit.

Sedangkan untuk mitra 2 saudara munandar dengan 
merek “Zella Jaya” untuk produk mie dengan nomor PIRT. 
2063525011064-19. Selanjutnya nomer PIRT ini akan tertulis 

bersamaan dengan label produk mie dan kulit pangsit 
dengan kemasan 1 kg untuk produk mie dan kulit pangsit 
dalam kemasan penjualan dilakukan dengan cara kerja 
sama dengan toko – pracangan dan toko sayur di pasar desa. 
Selain itu juga para pedagang bakso dan mie datang sendiri 
ke tempat produksi. 

Gambar 9. Mie bakalan dalam kemasan berlabel dan register 
PIRT

Perubahan strategi pemasaran dan bisnis tersebut telah 
berdampak naiknya pendapatan dan laba per hari, baik untuk 
penjualan mie dan kulit pangsit dalam kemasan, mie ayam 
maupun bakso. Berikut gambaran pendapatan dan keuntungan 
sampai akhir oktober 2014 untuk Mitra 1 dan 2 :

KESIMPULAN 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pengusaha 
mie ayam ini telah selesai dilaksanakan. Ketua tim beserta 
anggota sudah melaksanakan tugas yang sudah direncanakan 
pada proposal sebelumnya. Program kegiatan yang sudah 
dilaksanakan pada mitra telah banyak membawa manfaat 
dana perubahan. Baik dalam visi, keberanian menanggung 
risiko, fasilitas produksi, perilaku berproduksi, maupun 
alam cara pemasaran produknya. 

Berkat pendampingan dan penyuluhan yang sudah 
dilaksanakan oleh tim IbM, mitra telah menjadi pengusaha 
mikro yang memiliki visi yang jelas, berani menghadapi 
risiko. Fasilitas produksi telah dilakukan perbaikan maupun 
penambahan mulai dari pengeramikan lantai produksi, 
mengganti mesin baru yang lebih produkstif dan pemberian 
sarana dan alat untuk menunjang proses produksi yang 
higienis.

Selain itu mitra juga sudah memiliki pemikiran dan 
kesadaran agar dalam berproduksi senantiasa memperhatikan 
faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah higienitas 
produknya. 
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Perbandingan Omset Dan Laba Perhari Mitra 1 Untuk Poduk Mie Bakalan, Kulit Pangsit, Mie Ayam Dan Bakso

Uraian Sebelum (Rp.) Sesudah (Rp)
a. Mie bakalan, kulit pangsit dan mie ayam

Pendapatan dari mie bakalan @ Rp. 11.000,-
4 kg 44.000,-

20 kg. 220.000,-

Pendapatan dari kulit pangsit @ Rp. 11.000,-
6 kg 66.000,-

25 kg. 275.000,-

Pendapatan dari mie ayam @ Rp. 5.000,- 96 mangkok 480.000,- @ Rp. 7.000,-105 mangkok  735.000,-
Jumlah pendapatan  590.000,- 1.230.000,-
Biaya bahan baku : 
Tepung 18 kg @ Rp. 6.600,- 118.800,- 47kg. @ Rp. 8.000,- 376.000,- 
Telor 1 kg @ Rp. 13.500,- 13.500,- 3 kg. @ Rp. 17.000,- 51.000,-
Garam 2 bungkus @ Rp. 1.500,- 3.000,- bungkus @ 1500,- 6.000,-
Jumlah biaya bahan baku 135.300,- 433.000,-
Laba kotor per hari 454.700,- 797.000

b. Bakso barongan
Pendapatan 114 mangkok @ Rp. 7.000  798.000,- 120 mangkok @ Rp. 7.500  900.000
Biaya Harga pembelian(kulak) 114 mangkok bakso 

600.000,-
Biaya produksi per mangkok Rp. 5.000,-  
600.000 

Laba kotor per hari 198.000,- 300.000,-
Total laba kotor (a+ b) per hari 652.000,- 1.097.000,-

Perbandingan omset dan laba Perhari Mitra 2 untuk 
produk Mie Ayam Dan Bakso

Pendapatan dan laba mitra 2 sebelum dan sesudah IbM
Uraian Sebelum IbM Sesudah IbM

a. Pendapatan dari dari mie ayam 
rata- rata/hari

Rp. 180.000,- Rp. 650.000,-

 Laba kotor per hari Rp. 157.000,- Rp. 260.000,-
b. Pendapatan dari bakso rata- rata 

/hari
Rp. 730.000,-

 Laba kotor per hari Rp. 306.000,-
 Jumlah rata – rata pendapatan/

hari
c. Total pendapatan Rp. 180.000,- Rp. 1.380.000,-
 Total Laba Rp. 157.000,- Rp. 566.000,-

Pendapatan dan laba mitra 2 sebelum dan sesudah IbM
Uraian Sebelum IbM Sesudah IbM

a. Pendapatan dari dari mie ayam 
rata- rata/hari

Rp. 180.000,- Rp. 650.000,-

 Laba kotor per hari Rp. 157.000,- Rp. 260.000,-
b. Pendapatan dari bakso rata- 

rata/hari
Rp. 730.000,-

 Laba kotor per hari Rp. 306.000,-
 Jumlah rata – rata pendapatan/

hari
c. Total pendapatan Rp. 180.000,- Rp. 1.380.000,-
 Total Laba Rp. 157.000,- Rp. 566.000,-

Mitra juga sudah melakukan trobosan dalam pemasaran 
produk mie bakalan dan kulit pangsitnya. Mie bakalan 
dan kulit pangsit dikemas 1 kg an, dan dititipkan di toko 
pracangandan toko sayur di pasar desa. Mitra 1 sejak awal 
juni sudah tidak kulakan penthol lagi pada partner bisnis 

tetapi sudah mampu membuat sendiri. Dengan inovasi dan 
kreativitas bisnis ini hasilnya sangat menggembirakan. Pada 
akhir oktober 2014 pendapatan dan laba mitra menunjukkan 
peningkatan yang sangat berarti.
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Program IbK dan Coop untuk Menumbuhkan Wirausaha Baru
di Universitas Widyagama Malang
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ABSTRAK

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berupaya untuk menghasilkan tenaga yang profesional dan siap 
bersaing dalam pasar kerja. Sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi lebih tertarik sebagai pencari kerja (job seeker) dari pada 
pencipta kerja (job creator). Hal ini terjadi karena sistem pembelajaran di perguruan tinggi masih terfokus pada menyiapkan “lulusan 
yang siap keja” dan bukannya “lulusan yang siap menciptakan pekerjaan (job creator)”. Di sisi lain peningkatan jumlah pencari kerja 
tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja sehingga menyebabkan pengangguran. Semakin tingginya pengangguran 
sarjana berkaitan dengan relatif lemahnya relevansi lulusan PT dengan dunia kerja. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatasi 
masalah ini antara lain dengan Program Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) dan program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) atau COOP 
(Cooperative Academic Education Program). Program IbK dan COOP merupakan program Dikti yang bertujuan untuk menumbuhkan 
wirausaha baru di kalangan mahasiswa. Perbedaannya, kalau di program IbK mahasiswa langsung praktek menjadi wirausaha, setelah 
mereka mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan dan magang di UKM selama 1 bulan. Sedangkan di program COOP, mahasiswa 
bekerja di UKM 7 jam per hari selama 4 bulan dengan mendapatkan kompensasi keuangan. Setelah mengikuti program IbK tumbuh 
setidaknya 20 wirausaha baru tiap tahun, sedangkan setelah ikut COOP, 50% mahasiswa termotivasi menjadi wirausaha.

Kata kunci: pencari kerja, pencipta lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan

ABSTRACT

The college is an institution of higher education that seeks to generate the professional human resources and ready to compete in the 
job market. Most graduates of colleges are more interested in as job seeker (job seekers) from the creator of the work (job creators). This 
occurs because the learning system in the college is focused on preparing “graduates who are ready keja” instead of “graduates who 
are ready to create jobs (job creators)”. On the other hand an increase in the number of job seekers is not matched by an increase in the 
number of jobs, causing unemployment. Increased levels of graduate unemployment related to the relative lack of relevance of graduate 
PT with the world of work. Therefore we need a solution to address this problem, among others, the science and technology program 
for Entrepreneurship (IBK) and Work Integrated Learning program or COOP (Cooperative Academic Education Program). IbK and 
COOP are Programs of Higher Education that aims to foster new entrepreneurship among students. The difference, if at IBK program 
students immediately practice to be entrepreneurs, after they participated in the entrepreneurship training and internships in SMEs for 
1 month. While in the COOP program, students working in the SME for 7 hours per day for 4 months to get financial compensation. 
After participating in IbK program at least 20 new entrepreneurs grow every year, while after taking COOP, 50% of the students are 
motivated to become entrepreneurs.

Key words: Job seeker, Job Creator, entrepreneurship training.

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan 
tinggi yang berupaya untuk menghasilkan tenaga yang 
professional dan siap bersaing dalam pasar kerja. Sebagian 
besar lulusan PT (fresh graduate) lebih tertarik sebagai 
pencari kerja (job seeker) daripada sebagai pencipta kerja 
( job creator). Hal ini terjadi karena system pembelajaran di 
Perguruan Tinggi masih terfokus pada menyiapkan lulusan 
yang siap kerja dan bukannya lulusan yang siap menciptakan 
pekerjaan. Di sisi lain, peningkatan jumlah pencari kerja 
tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja 
sehingga menyebabkan pengangguran. Semakin tingginya 
pengangguran sarjana berkaitan dengan relative lemahnya 
relevansi lulusan PT dengan dunia kerja. Oleh karena itu 

Perguruan Tinggi perlu menyiapkan lulusan terdidik yang 
mampu berkreasi dalam kesulitan dan keterbatasan. Salah 
satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 
pendidikan kewirausahaan maupun program-program yang 
bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di kalangan 
mahasiswa. 

Kewirausahaan menjadi suatu hal yang harus diberikan 
di perguruan tinggi. Dengan adanya pembelajaran 
kewirausahaan diharapkan mampu mengurangi tingginya 
angka pengangguran, khususnya dari kalangan terdidik 
(sarjana dan diploma). Data Bapenas tahun 2009 
menunjukkan tingginya angka pengangguran yang 
mencapai 4,1 juta orang. Sementara itu, 2 juta di antaranya 
merupakan pengangguran terdidik (sarjana dan diploma). 
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Untuk itu, kewirausahaan menjadi sesuatu yang penting 
untuk diberikan di universitas. Pendidikan kewirausahaan 
untuk meningkatkan spirit dan mengembangkan skill serta 
knowledge di kalangan mahasiswa agar mereka punya bekal 
setelah lulus nantinya. Tujuan yang lebih luas, kewirausahaan 
bisa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Berdasarkan kondisi objektif masyarakat, khususnya 
Perguruan Tinggi (PT) sebagai penghasil sumber daya 
manusia berkualitas, ternyata masih belum mampu 
menghasilkan lulusan yang siap untuk berusaha secara 
mandiri memulai usahanya sendiri dan bukan hanya 
menunggu “diberi pekerjaan” oleh industri. Hal ini ditandai 
dengan adanya:
 Angka penggangguran lulusan PT yang cukup tinggi 
 Kesulitan mencari kerja dengan masa tunggu yang 

cukup lama
 Over supplied lulusan secara kuantitas tetapi under 

supplied lulusan secara kualitas
 Perilaku jiwa kewirausaha lulusan masih rendah
 Relevansi lulusan dengan kebutuhan pasa kerja masih 

kurang
 Kecakapan hidup rendah ditandai dengan lemahnya 

komunikasi verbal dan memalui media tulis, lemahnya 
penguasaan bahasa asing dan lemahnya penggunaan 
teknologi informasi

 Kurang mampu bersaing dengan global 
 Masih lemahnya jalinan kemitraan dengan dunia 

industri.

Perguruan Tinggi sebagai penghasil sumber daya 
manusia berkualitas, dituntut untuk ikut serta dalam 
pembangunan bangsa dan negara dengan membentuk 
manusia-manusia yang cerdas dan berjiwa entrepreneur 
mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif 
sehingga bisa menang dalam persaingan global. Pendidikan 
kewirausahaan harus dipandang secara luas dalam teknologi 
keterampilan yang dapat diajarkan dan karakteristik yang 
dapat membangkitkan motivasi para mahasiswa sehingga 
dapat menolong mereka untuk mengembangkan rencana 
baru dan rencana inovatif sebuah usaha bisnis baru.

Menurut data Direktorat Jenderal Pemuda dan 
Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan 
Nasional dari 75.3 juta pemuda Indonesia, 6,6 persen yang 
lulus sarjana. Dari jumlah tersebut 82% nya bekerja pada 
instansi pemerintah maupun swasta, sementara hanya 
18% yang berusaha sendiri atau menjadi wira usahawan. 
Padahal semakin banyak lulusan PT yang menjadi wira 
usahawan akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. 
Kewirausahaan (berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi 
bangsa), misalnya Singapura, Malaysia dan Cina menjadi 
negara-negara yang pertumbuhan perekonomian sangat 
pesat karena menerapkan prinsip-prinsip entrepreneurship. 
Menyadari akan minimnya sumber daya alam, pemerintah 
bersama dunia usaha sangat bergantung pada kemampuan 
berkreasi dan berinovasi dalam menghasilkan produk dan 
jasa yang berkualitas.

Melihat kondisi tersebut, maka perguruan tinggi 
sudah selayaknya mampu berperan aktif menyiapkan 
sumber daya manusia terdidik yang mampu menghadapi 
berbagai tantangan kehidupan baik lokal, regional maupun 
internasional. Maka diperlukan pendidikan berbasis 
kewirausahaan yaitu pendidikan yang menerapkan prinsip-
prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan 
hidup (life skill) mahasiswanya melalui kurikulum yang 
terintegrasi. Pendidikan yang demikian berorientasi pada 
pembentukan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) yaitu 
jiwa keberanian dan kemauan menghadapi permasalahan 
hidup dan kehidupan secara wajar, berjiwa mandiri, tangguh 
dan berdaya saing, dan berjiwa kreatif.

Menurut Ciputra (2008) ada 3 cara menciptakan 
wirausaha. Pertama, di sekolah dasar dan menengah 
seharusnya ada kurikulum yang mengajarkan kewirausahaan. 
Kedua, wirausaha sebaiknya diciptakan dan dikembangkan 
di perguruan tinggi dengan menerapkan pendidikan 
kewirausahaan dan proyek kewirausahaan seperti IbK 
(Ipteks bagi Kewirausahaan) dan COOP (Cooperative 
Academic Education).

Menurut Ciputra, alasan mengapa kewirausahaan harus 
diajarkan di sekolah (1) Banyak generasi muda tidak tumbuh 
dalam budaya kewirausahaan; (2) Jumlah pengangguran 
di Indonesia tinggi; (3) Jumlah kesempatan kerja terbatas; 
(4) Pertumbuhan wirausaha dapat menciptakan lapangan 
kerja; dan juga dapat menciptakan kesejahteraan sosial di 
masyarakat secara luas; (5) Indonesia sangat kaya dengan 
sumber daya alam, namun tidak dikelola dengan baik. Hal 
ini terjadi karena Indonesia memiliki kurang sumber daya 
manusia (entrepreneur) yang mampu mengubah kotoran dan 
rongsokan menjadi emas.

Dari sisi pembentukan karakter pengusaha, perguruan 
tinggi harus menciptakan suasana yang dapat mendorong 
sikap mandiri kepada civitas akademika. Hal ini dapat 
dicapai dengan: 1) mengembangkan ide-ide kreatif dan sikap 
mandiri kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran 
(model menekankan latihan, tugas mandiri, pemecahan 
masalah, pengambilan keputusan, mengambil peluang, dll), 
2) menanamkan sikap dan perilaku jujur dalam komunikasi 
dan bertindak dalam seluruh kegiatan pembangunan, 
pendidikan dan pembelajaran sebagai landasan dalam 
membangun mental wirausaha pada mahasiswa, 3) Praktisi 
pendidikan juga perlu untuk berbagi dan memberikan 
dukungan pada pendidikan mental wirausaha. Praktisi 
pendidikan juga perlu untuk berhubungan erat dengan bisnis 
dalam rangka menciptakan proses learning by doing.

Ketiga, harus ada gerakan pelatihan kewirausahaan 
nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 
dalam rangka untuk mengajar kelompok yang lebih luas 
orang. Saat ini, banyak lembaga pemerintah memiliki 
program kewirausahaan untuk menciptakan pengusaha 
baru atau memberdayakan UKM. Salah satu contoh adalah 
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pemerintah 
menyelenggarakan Program Ipteks bagi Kewirausahaan 



31Purnomowati, dkk.: Program IbK dan Coop untuk Menumbuhkan Wirausaha Baru

(IbK) dengan memberikan bantuan atau hibah yang dapat 
dipergunakan oleh mahasiswa untuk mengembangkan 
suatu bisnis tertentu dengan harapan setelah bisnis tersebut 
berkembang maka akan memiliki dampak yang berkelanjutan 
dalam pengembangan bisnis selanjutnya oleh mahasiswa 
lainnya. Program lain adalah COOP (Cooperative Academic 
Education) yang akan membekali mahasiswa tentang dunia 
usaha dan dunia kerja dengan harapan setelah mengikuti 
program COOP ini dapat meningkatkan motivasi mahasiswa 
untuk menjadi wirausaha. 

ANALISIS

Program ipteks bagi kewirausahaan (IbK) merupakan 
program yang bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru 
yang mandiri. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru 
mandiri, program IbK di Universitas Widyagama Malang 
dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, 
menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada 
UKM dan memfasilitasi mahasiswa berwirausaha (start 
up business). Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan 
pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya 
motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman 
manajemen (organisasi, produksi, keuangan dan pemasaran) 
dan membuat rencana bisnis. Adapun fasilitasi mahasiswa 
dalam memulai wirausaha berupa perguliran modal, promosi 
maupun pendampingan usaha (mentoring).
Tujuan program IbK adalah :
– Menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis 

pada ilmu dan teknologi.
– Meningkatkan keterampilan manajemen bisnis bagi 

masyarakat industri,
– Menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang 

cocok untuk mahasiswa/alumni yang memulai usaha.

Jumlah tenant IbK minimal 20 mahasiswa per tahun. 
Wirausaha yang menjadi tenant IbK berasal dari peserta 
PKMK atau PKM lainnya, mahasiswa yang sudah punya 
usaha ataupun yang belum punya usaha serta alumni. 

Jenis usaha tenant IbK tahun 2012 antara lain adalah la 
soya plus, budi daya sayur organic, abon cabe, abon kelinci, 
rajutan, klapertart, mirror advertising, sedangkan di tahun 
2013 yaitu di bidang percetakan dan advertising, la soya 
plus, abon lele dan budi daya lele organik, es mocachino 
cincau, rumah brownies, pembuatan switching power supply, 
penggemukan domba dan kambing serta produksi choco 
crunchy. Dari 20 wirausaha baru di tahun 2013, setidaknya 
ada 5 wirausaha baru yang mandiri yaitu Sulistina (kripik 
pisang madu dan abon lele), Setyawan Santoso (Salon 
rambut gimbal), Riza (penggemukan domba), Syaiful 
Adhim (switching power supply) dan Ali Hamzah (Mirror 
advertising). Selanjutnya di tahun 2014 dilakukan seleksi 
wirausaha baru lagi untuk mengisi kekosongan 5 wirausaha 
baru di tahun 2013 yang sudah mandiri. Adapun jenis usaha 
yang menjadi tenant IbK tahun 2014 antara lain adalah 

sepatu custom C & C Leather, penggemukan domba, budi 
daya sayur organik, budi daya lele, ternak kenari, handicraft, 
rumah brownies serta usaha design and advertising.

Dari hasil pengamatan selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan 
program IbK dapat disimpulkan hasil-hasil sebagai 
berikut:
1. Mahasiswa yang berhasil mengikuti program IbK 

hingga menjadi wirausaha mandiri adalah mahasiswa 
yang sudah memulai usahanya sebelum ada program 
IbK maupun mahasiswa yang berwirausaha karena 
keterbatasan ekonomi keluarga (the power of kepepet). 
Kondisi kepepet ini merupakan motivasi yang tidak 
memberikan pilihan bagi wirausaha untuk mundur. 
Karena dengan kondisi kepepet ini akan memacu 
kreativitas untuk mencari jalan keluar (Setiabudi, 
2013).

2. Mahasiswa yang mengikuti program IbK karena “ikut 
teman” atau coba-coba, usahanya relatif tidak bisa 
bertahan atau gampang menyerah ketika usahanya 
tidak berhasil. Banyak alasan yang dikemukakan 
ketika usaha mahasiswa tidak berlanjut atau gulung 
tikar, antara lain sulitnya membagi waktu antara 
kuliah dan berwirausaha, barang yang diproduksi 
tidak laku, modal terbatas, lokasi usaha tidak strategis, 
merasa tidak berbakat menjadi wirausaha atau adanya 
perbedaan visi misi antar anggota (untuk usaha yang 
dimiliki kelompok mahasiswa).

3. Mahasiswa yang tertarik mengikuti program IbK 
relative sedikit karena sebagian besar mahasiswa lebih 
memilih menjadi job seeker (ingin menjadi PNS atau 
bekerja di perusahaan) daripada job creator (menjadi 
wirausaha). Mahasiswa memilih menjadi job seeker 
terutama PNS dengan alasan lebih pasti pendapatan 
yang akan diterimanya, relative tidak berisiko dan 
mendapat uang pensiun. Mereka tidak ingin menjadi 
wirausaha karena pendapatan tidak pasti, harus kerja 
keras, memikul risiko, tanggung jawab besar. 

4. Dari hasil pengamatan program COOP dan IbK 
diketahui bahwa mahasiswa yang ingin menjadi 
wirausaha hanya sekitar 5%. Mereka ingin menjadi 
wirausaha karena kebebasan untuk berkreativitas, 
kesempatan menjadi bos, bisa membantu menyediakan 
lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, bebas 
menentukan tujuan yang dikehendaki. Mahasiswa 
yang memiliki jiwa wirausaha seperti ulet dan pantang 
menyerah relatif berhasil mempertahankan bisnisnya. 
Mereka ini ketika menemui kegagalan akan bangkit 
lagi karena kegagalan merupakan vitamin untuk 
menguatkan dan mempertajam intuisi dan kemampuan 
dalam berwirausaha. Menurut Ciputra, 10 kali gagal 11 
kali bangkit.

 Persepsi dan sikap mengenai kegagalan menurut 
Suryana dan Bayu (2010, hal 95-97) :
1. Kita belum gagal sebelum memutuskan berhenti.
 Kolonel Sanders pendiri Kentucky Fried Chicken, 
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ia ditolak 1.009 kali ketika menjual ayam goreng 
dengan resep khususnya dan ia tidak menyerah.

2. Kegagalan tidak mampu menghancurkan gairah 
hidup jika kita yakin masih ada hari esok.

 Belajar dari Kuntoro Mangkusubroto ketika masih 
menjabat sebagai salah seorang Direktur Jenderal 
di Departemen Pertambangan dan Energi, ia 
dipecat bosnya gara-gara kasus Busang. Namun 
karena dikenal bersih dan bebas dari budaya KKN, 
akhirnya Kuntoro terpilih menjadi Mentamben 
menggantikan irang yang sudah memecatnya.

3. Kegagalan tidak akan menghilangkan motivasi dan 
antusiasme berkarya bila ia diterima sebagai umpan 
balik untuk memfokuskan usaha selanjutnya. 

 Sama seperti penembak jitu yang memerlukan 
masukan negatif untuk mengetahui bidikannya 
belum sesuai sasaran tembak. Ia kadang-kadang 
memerlukan teropong khusus untuk mendapatkan 
umpan balik sebelum mengatur arah laras senjata 
agar focus pada sasaran. Masukan negatif, 
kegagalan merupakan bagian yang membawa 
keberhasilan.

4. Kegagalan juga tidak akan mampu menghancurkan 
semangat juang jika kita menghadapinya dengan 
selera humor tinggi. 

 Seperti mengenang masa kecil yang nakal dan nilai 
rapor yang warna warni (ada merahnya). Kita dapat 
memilih untuk mentertawakan kegagalan kita 
saat ini dengan tetap mempertahankan perspektif 
jangka panjang.

Sedangkan COOP atau PBBT berbeda dengan magang 
atau praktek kerja. COOP diikuti oleh mahasiswa yang telah 
menempuh minimal 110 SKS atau tinggal menyusun skripsi 
atau tinggal menunggu sidang atau sedang menunggu 
waktu wisuda. Tenggang waktu menunggu tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk bekerja di perusahaan. Perbedaan 
lainnya dengan magang dan praktek kerja adalah mahasiswa 
dalam COOP memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama 
dengan karyawan. Mereka mendapat kompensasi keuangan, 
memperoleh fasilitas kerja, memperoleh bantuan pelayanan 
kesehatan. Di samping itu mereka memiliki kewajiban untuk 
bekerja secara penuh waktu dan memiliki target pekerjaan 
yang jelas.
Tujuan Program COOP/ Program Belajar Bekerja Terpadu 
(PBBT) adalah:
1. Menghasilkan wirausaha muda yang memiliki gagasan 

baru dalam menciptakan lapangan kerja.
2. Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan Perguruan 

Tinggi dengan dunia kerja.
3. Meningkatkan kualitas usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) dalam pengelolaan dan pengembangan 
usaha.

4. Meningkatkan jaringan kerja sama Perguruan Tinggi 
dengan dunia usaha/industri.

5. Meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap 

Perguruan Tinggi.

Program COOP ini juga merupakan program Early 
Identification bagi perusahaan untuk mengidentifikasi 
sejak dini para peserta COOP yang potensial untuk dijaring 
dalam program rekrutasi karyawan. Biasanya mereka yang 
mengikuti COOP telah diseleksi sedemikian rupa oleh 
Perguruan Tinggi dan kemudian mereka dapat dievaluasi 
selama mengikuti program yang berlangsung 4 (empat) 
bulan.

Program ini juga bermanfaat bagi Perguruan Tinggi 
dan Mahasiswa. Bagi perguruan tinggi merupakan media 
untuk mengimplementasi konsep “Link and Match”, dapat 
dijadikan umpan balik bagi kurikulum dan pengajaran yang 
sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan mendukung program 
kemitraan dengan dunia usaha. Bagi mahasiswa jelas ini 
merupakan program belajar kerja yang terpadu sebagai 
suatu media untuk mengimplementasikan ilmu yang telah 
dipelajari selama kuliah, dapat mengenal dunia kerja, dan 
memanfaatkan waktu secara produktif sambil menunggu 
kelulusan. 

Metode pelaksanaan program COOP dimulai dengan 
sosialisasi program COOP ke UKM dan mahasiswa, seleksi 
peserta, pembekalan (tentang kewirausahaan, dunia kerja 
dan soft skill), pelaksanaan magang 4 bulan, monitoring 
dan evaluasi serta pengembalian. Selama magang, 
mahasiswa didampingi dosen pendamping (mentor). Mentor 
mengunjungi mahasiswa setiap 2 minggu sekali ke lokasi 
magang, sehingga kalau ada permasalahan di UKM yang 
tidak bisa diselesaikan oleh mahasiswa bisa dikonsultasikan 
dengan mentor untuk mendapatkan solusi.

Dalam pelaksanaan kegiatan program COOP, mahasiswa 
harus membuat buku kegiatan bulanan (log book) yang 
fungsinya untuk memudahkan melihat aktivitas yang 
dilakukan mahasiswa di UKM, memudahkan mahasiswa 
mencatat permasalahan-permasalahan yang ditemui pada 
saat magang. Logbook yang sudah ditandatangani mentor 
wajib diserahkan kepada tim pelaksana COOP sebagai 
persyaratan untuk mengambil kompensasi keuangan 
bulanan.

Gambar 1. Pelatihan kewirausahaan
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Gambar 2. Kunjungan mentor ke tempat magang COOP

Peserta COOP tahun 2014 ini ada 10 mahasiswa yang 
bekerja magang selama 4 bulan pada 9 UKM. Adapun 
kesembilan UKM tersebut adalah Yans keramik, toko oleh-
oleh Firdaus, Tissa Net, Dinar Make up dan kebaya, Marwa 
print, toko batik eyang putri, So Kressh, Rodeo Fresh serta 
Desro Desain Rombong. Jam kerja mahasiswa di UKM 
mulai pukul 8–15 WIB. Mahasiswa mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan seperti yang dilakukan karyawan di UKM-UKM 
tersebut. Adapun kegiatan mahasiswa magang kerja COOP 
di UKM adalah sebagai berikut:
1. So Kressh (Aneka kripik buah dan sayur) : Pengupasan 

dan perajangan buah, Pengemasan produk, penempelan 
stiker, penimbangan produk, pensortiran kripik, 
melayani pembeli.

2. Toko oleh-oleh Firdaus: Menempel stiker, pengepakan 
makanan, menimbang kue, melayani konsumen, 
pembukuan usaha.

3. Rodeo Fresh (supplier sayur dan buah): Menempel 
stiker, mengemas sayur, menimbang kue, melayani 
konsumen.

4. Yans keramik (aneka handycraft) : Melayani konsumen, 
mengemas souvenir, pembukuan

5. Tissa Net (IT solution and networking serta warnet): 
Menjaga warnet, merancang kartu persediaan dan kartu 
gudang, cek laporan keuangan dan dokumen, survey 
kepuasan pelanggan.

6. Dinar Make up dan Kebaya: membantu produksi 
kebaya, Pembukuan (laporan kas harian dan daftar 
piutang), melayani konsumen

7. Desro Desain Rombong: Melayani pelanggan, follow 
up pelanggan, pembukuan, redesain rombong, buat 
fanpage Desro di facebook, buat email Desro.

8. Toko batik eyang Putri : Pembukuan, mengemas bahan 
batik, melayani pelanggan, promosi dan pemasaran.

9. Marwa print (usaha percetakan): Melayani pelanggan, 
desain, promosi, pemasaran..

Tahun 2014 ini merupakan pelaksanaan program COOP 
di Universitas Widyagama tahun kedua. Dari pengamatan 
selama 2 tahun dapat disimpulkan hasil-hasil berikut ini:

1. Mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman 
tentang dunia kerja dan dunia usaha secara lebih 
dini. Mahasiswa selama kuliah mendapatkan “teori” 
saja, pada saat mengikuti magang COOP mereka bisa 
mengimplementasikan ilmunya di dunia kerja.

2. Mahasiswa mendapat wawasan baru terhadap pilihan 
untuk menjadi job seeker atau job creator, dan hal ini 
meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha. 
Sebagian mahasiswa mengatakan menjadi karyawan 
itu tidak enak, tidak bebas berkreasi, karena itu setelah 
lulus mereka akan memilih menjadi wirausaha. Namun 
banyak mahasiswa yang tetap berkeinginan menjadi job 
seeker setelah lulus. Pilihan mahasiswa adalah menjadi 
PNS atau bekerja di perusahaan swasta atau BUMN.

3. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang 
dimilikinya untuk membantu UKM seperti membuatkan 
website, promosi online, menyusun pembukuan usaha 
dan lain-lain, sehingga UKM mendapatkan transfer 
ilmu dari mahasiswa. Hal ini berdampak meningkatnya 
kerja sama antara UKM dengan Perguruan Tinggi.

4. Dengan program COOP ini pasar UKM meluas 
dan omzet meningkat, karena mahasiswa juga 
mempromosikan produk UKM baik melalui promosi 
online lewat media sosial seperti facebook maupun 
promosi dari mulut ke mulut (word of mouth).

5. Kinerja mahasiswa dinilai baik oleh UKM sehingga 
membuahkan tawaran UKM untuk merekrut 
mahasiswa sebagai karyawan tetap setelah mereka 
selesai magang karena mahasiswa dinilai disiplin, 
berinisiatif dan bertanggung jawab. Mahasiswa yang 
memiliki mindset sebagai job seeker akan menerima 
tawaran untuk bekerja di UKM sebagai karyawan tetap, 
tetapi mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha (job 
creator) akan menolak tawaran tersebut dan memilih 
untuk membuka usaha sendiri.

Baik program IbK maupun COOP menggunakan magang 
sebagai salah satu metode yang penting untuk menumbuhkan 
wirausaha baru. Magang kewirausahaan merupakan 
kegiatan mahasiswa untuk belajar dari kerja praktis pada 
usaha kecil menengah (UKM), yang diharapkan dapat 
menjadi wahana penumbuhan jiwa kewirausahaan. Magang 
merupakan suatu cara mempersiapkan diri untuk menjadi 
wirausaha. Selama magang mahasiswa bekerja sebagai 
tenaga kerja di perusahaan mitra sehingga mampu menyerap 
berbagai pengalaman praktek seperti (1) memahami proses 
produksi suatu produk dan dapat mengerti kualitas produk 
yang dihasilkan, (2) mengenal metode yang dilakukan baik 
dari aspek teknologi maupun organisasi, (3) mengenal pasar 
dari produk yang dihasilkan, (4) memahami permasalahan 
yang dihadapi dan cara mengatasi permasalahan, dan (5) 
berkembangnya sifat kreatif dan inovatif mahasiswa untuk 
bergerak di bidang wirausaha (Dikti, 2006). 

Magang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman 
praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara 
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ikut bekerja sehari-hari pada UKM. Secara khusus tujuan 
magang adalah: (1) meningkatkan kemampuan untuk 
menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, 
(2) meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mahasiswa 
baik dalam hal keilmuan maupun pengalaman berwirausaha, 
(3) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan 
bersosialisasi dengan kalangan masyarakat di perusahaan, 
(4) memacu motivasi kewirausahaan mahasiswa yang 
berminat menjadi calon wirausaha, (5) membuka peluang 
untuk memperoleh pengalaman praktis kewirausahaan 
bagi dosen pembimbing mahasiswa, dan (6) menciptakan 
keterkaitan dan kesepadanan antara perguruan tinggi 
dengan UKM.

KESIMPULAN 

Program IbK maupun COOP merupakan program dari 
Dikti yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru 
di kalangan mahasiswa. Perbedaannya, kalau di program 
IbK mahasiswa langsung praktek menjadi wirausaha, 
setelah mereka mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan 
dan magang di UKM selama 1 bulan. Sedangkan di program 
COOP, mahasiswa bekerja di UKM 7 jam per hari selama 4 
bulan dengan mendapatkan kompensasi keuangan. Dalam 
program COOP ini mahasiswa memiliki hak dan kewajiban 
yang hampir sama dengan karyawan. Setelah mengikuti 

COOP, 60% mahasiswa termotivasi menjadi wirausaha.
Program IbK dan COOP ini bermanfaat bagi Perguruan 

Tinggi, mahasiswa dan UKM. Bagi Perguruan Tinggi 
merupakan media untuk mengimplementasikan konsep 
“Link and Match”, dapat dijadikan umpan balik bagi 
kurikulum dan pengajaran sesuai dengan tuntutan dunia 
kerja/dunia usaha dan mendukung kemitraan dengan dunia 
usaha. Bagi mahasiswa kedua program ini sebagai media 
mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama 
kuliah, dan dapat mengenal dunia kerja maupun dunia usaha 
secara lebih dini sehingga diharapkan bisa meningkatkan 
motivasi menjadi wirausaha. Bagi UKM, kemitraan dengan 
Perguruan Tinggi bisa memperluas pasar, meningkatkan 
omzet serta mendapatkan transfer ilmu dari mahasiswa. 
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The Effect of Application of Conflict Management on Employees Performance on 
CV. Bannerpoint Supermarket Kediri
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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 employess 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 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. BANNERPOINT SUPERMARKET KEDIRI.

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

PENDAHULUAN

Di tengah-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 di 
suatu 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 di kalangan 
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 di sekitarnya “ (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 hakikatnya 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 
pemimpin informal untuk mengurus ‘hanya 
manajemen’.
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3. Mengubah 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 diatas 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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat konflik fungsional (X1)

Menstimulasi Konflik (X2)

Menekan Konflik (X3)

Menyelesaikan Konflik (X4) Ada 4 indikator yang 
diperhatikan untuk 
penghitungan kinerja 
karyawan 

1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Ketepatan Waktu 
4. Efektifitas biaya 

Peningkatan Kinerja 
Karyawan CV Banner 
Point Supermarket di 

Kediri 

Sumber: Stoner (1986)
Gambar 1

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

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

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

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 
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:
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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 yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa angka VIF (Varian Inflation 
Factor) dibawah angka 10, semua tolerance variable 
bebas (0,931=93,1%), (0,961=96,1%), (0,980=98%), 
(0,979=97,9%) diatas 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 diatas 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 
BannerPoint 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.

3. Jika faktor mengurangi dan menekan konflik (X3) 
meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan 
kinerja karyawan CV Banner Poit 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:

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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Konflik fungsional, menstimulasi konflik, mengurangi 
atau menekan konflik dan menyelesaikan konflik secara 
simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
peningkatan kinerja karyawan. Hal tersebut sebagaimana 
dikemukakan oleh Robbins (1996:431) disebut sebagai 
the Conflict Paradox, yaitu pandangan bahwa konflik 
dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok. Stoner dan 
Freeman, (1989:391) menyebut bahwa jika konflik dikelola 
sedemikian rupa maka konflik tersebut akan membawa 
keuntungan bagi kelompok dan organisasi.

Konflik fungsional, menstimulasi konflik, mengurangi 
atau menekan konf lik dan menyelesaikan konf lik 
secara partial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
peningkatan kinerja karyawan. Hasil penelitian ini 
didukung oleh Penelitian Eli Hariati (2000) berjudul 
”Pengaruh Manajemen Konflik terhadap Kinerja Karyawan 
di Direktorat Sumber Daya Manusia PT POS INDONESIA 
(Persero) di Bandung ”. Hasil dari penelitian tersebut adalah 
bahwa variabel X Manajemen Konflik berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT POS INDONESIA 
(Persero) di Bandung.

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 
penlitian 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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ABSTRAKSI

Bulan Berkunjung ke Jember merupakan event tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang menciptakan bentuk 
pariwisata dalam bentuk kegiatan entertainment berupa olah raga, seni, budaya, dan sains. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
tingkat hunian dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan hotel selama bulan berkunjung ke Jember (BBJ) di 
Kabupaten Jember. Sampel dalam penelitian ini adalah hotel-hotel yang ada di Kecamatan Kota Kabupaten Jember sebanyak 31 hotel. 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 16.0 for windows ditemukan hasil tingkat hunian berpengaruh positif terhadap pendapatan 
hotel di Kabupaten Jember. Sedangkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan hotel.

Kata kunci: tingkat hunian, wisatawan, pendapatan

ABSTRACT

Visits to Jember Month (BBJ) is an annual event held by the Government of Jember, creating a form of tourism in the form of 
entertainment activities such as sports, arts, culture, and science. This study aims to analyze the occupancy rate and the number of 
travelers positive effect on hotel revenues during a visit to Jember (BBJ) in Jember. The sample in this study is that there are hotels in 
Jember City District as much as 31 hotels. Based on calculations SPSS version 16.0 for windows found results positive effect on the 
occupancy rate of income in Jember. While the number of tourists no significant effect on hotel revenues. 

Key words: occupancy rate, tourist, revenue

PENDAHULUAN

Berkembangnya suatu daerah tidak hanya tergantung dari 
kesiapan sektor produk ekonomi semata-mata. Pariwisata 
merupakan salah satu sektor sangat berperan dalam proses 
pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam 
memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah 
maupun bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 10 Tahun 
20091 tentang Kepariwisataan Bab I pasal 1 menyebutkan 
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 
oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah 
daerah. Menurut Simatupang V2, (2009:24) mengatakan 
pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh 
arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar negeri ke 
suatu negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait 
dengan proses tersebut seperti makan/minum, transportasi, 
akomodasi, dan objek atau hiburan.

Kabupaten Jember merupakan suatu wilayah yang 
berada di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi 
pariwisata yang cukup baik. Daerah wisata yang ada di 
Kabupaten Jember berupa dataran tinggi, pantai dan laut, 
dan perkebunan. Pemerintah Kabupaten Jember tidak 
tinggal diam dengan potensi pariwisata alam yang telah ada, 
namun mulai menciptakan bentuk pariwisata dalam bentuk 

lain yaitu mengemas kegiatan entertaint berupa olahraga, 
seni, budaya maupun sain. Kegiatan tersebut dikemas 
dalam agenda kegiatan satu bulan penuh dengan nama 
“Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ)” yang dilaksanakan 
mulai tahun 2007. Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) yang 
memiliki tiga dimensi yaitu : dimensi Historis, dimensi 
Prestasi dan dimensi Ekonomi. Bulan Berkunjung ke Jember 
(BBJ) merupakan sebuah etalase besar Kabupaten Jember 
untuk menunjukkan semua potensi bagi para calon investor 
baik dari dalam maupun luar daerah.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)3 (2007:23) 
menyatakan Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat 
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan 
selama periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 
tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan 
hanya terdiri dari arus masuk bruto, manfaat ekonomi 
yang diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. 
Jumlah yang ditagih untuk dan atau atas nama pihak ketiga 
bukan merupakan pendapatan karena tidak menghasilkan 
manfaat ekonomi bagi perusahaan dan tidak mengakibatkan 
kenaikan ekuitas.

Pendapatan (revenue) adalah jumlah yang dibebankan 
kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. 
Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto 
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dari modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari 
langganan yang berasal dari barang dan jasa yang dijual 
(Soemarso4, 2004: 54–55)

Dengan adanya BBJ ini yang salah satu andalan 
kegiatannya adalah Jember Fashion Carnaval (JFC) 
diharapkan wisatawan yang berkunjung ke Jember bukan 
hanya wisatawan lokal namun wisatawan mancanegara juga 
akan semakin meningkat yang tentunya diharapkan akan 
berdampak terhadap pendapatan hotel-hotel yang ada di 
Jember.

Dari data statistik Kabupaten Jember menunjukkan data 
penambahan jumlah hotel yang ada di Jember. Data statistik5 
tahun 2009 jumlah hotel di Wilayah Kota Kabupaten 
Jember berjumlah 26 hotel dengan jumlah tamu asing dan 
domestik sebanyak 19.569 orang, dan data statistik6 tahun 
2012 menunjukkan jumlah hotel menjadi 31 hotel dengan 
jumlah tamu asing dan domestik sebanyak 45.670 orang 
atau ada kenaikan jumlah pengunjung/wisatawan sebanyak 
57,15%.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya 
Aripin7 (2005), “Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap 
Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Bukit Cinta Rawa 
Pening Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pada aspek ekonomi, adanya perkembangan aktivitas 
pariwisata di dalam kawasan mengakibatkan perubahan 
pada tingkat pendapatan masyarakat yang cukup segnifikan 
Pada kesempatan kerja dan berusaha juga mengalami 
peningkatan, hal ini karena salah dampak dari kegiatan 
pariwisata adalah mampu menyediakan lapangan pekerjaan 
baru.

Made Suyana Utama8 (2005), “Pengaruh Perkembangan 
Pariwisata Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan 
Struktur Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat di 
Propinsi Bali”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
perkembangan pariwisata berpengaruh secara langsung 
terhadap kinerja perekonomian, berpengaruh langsung 
dan tidak langsung terhadap perubahan struktur ekonomi, 
tetapi terhadap kesejahteraan masyarakat, perkembangan 
tidak berpengaruh signifikan. Perkembangan pariwisata 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan 
masyarakat melalui kinerja perekonomian dan perubahan 
struktur ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
tingkat hunian dan jumlah wisatawan berpengaruh positif 
terhadap pendapatan hotel selama Bulan Berkunjung ke 
Jember (BBJ).

Hipotesa dalam penelitian ini adalah :
Ha : 1. Tingkat hunian berpengaruh positif terhadap 

pendapatan hotel di Kabupaten Jember 
  2. Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap 

pendapatan hotel di Kabupaten Jember 
Ho : 1. Tingkat hunian tidak berpengaruh positif terhadap 

pendapatan hotel di Kabupaten Jember 
  2. Jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan hotel di Kabupaten Jember 

Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan 

(Explanatory research). Data yang dikumpulkan diukur 
secara langsung menggunakan angka-angka untuk 
mendiskripsikan variabel-variabel yang diteliti. Penentuan 
daerah penelitian ditentukan dengan metode purposive. 
Objek penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian 
ini adalah hotel-hotel yang berada di Kecamatan kota 
Kabupaten Jember kota sebanyak 31 hotel. Penelitian ini 
merupakan penelitian populasi atau penelitian sensus, 
yaitu menggunakan seluruh anggota dari populasi sebagai 
objek penelitian. Sehingga yang menjadi responden pada 
penelitian ini adalah sebanyak 31 hotel.

Analisis data antara lain dibagi dengan memperhitungkan 
atau memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif 
dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lain. 
Analisis regresi mengukur hubungan fungsional antara dua 
variabel atau lebih (Gulo9, 2005:110). 

A. Analisis Regresi Linier Berganda
Apabila dalam persamaan regresi tercakup lebih dua 

variabel yang saling berhubungan, maka disebut regresi 
linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh/ hubungan 
antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tak 
bebas, maka digunakan koefisien korelasi berganda. Dari 
koefisien tersebut dapat diketahui berapa besar pengaruh 
variabel-variabel terikat.

Perhitungan atau perkiraan nilai variabel Y dari 
perubahan dua atau lebih nilai variabel bebas dapat dilakukan 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, 
yakni analisis yang digunakan untuk memperkirakan atau 
meramalkan nilai variabel terikat (Y) dari nilai dua atau 
lebih variabel bebas (X1, X2, X3, ..., Xn).
Analisis Regresi Berganda

Y = β + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + βnXn + M 

Y  = Variabel terikat
β  = Konstanta
β1/βn  = Koefisien regresi
X1/Xn  = Variabel bebas
 M  = Kesalahan 
(Damodar Guyarati dalam Sutrisno Djaja10, 2004: 41)

B. Analisis Koefisien korelasi Parsial
Koefisien korelasi parsial menunjukkan apakah 

terdapat hubungan antara suatu variabel bebas dengan 
variabel terikat, jika variabel lainnya yang terdapat 
dalam model tersebut dianggap tetap. Besarnya koefisien 
korelasi parsial tersebut adalah antara -1 sampai dengan
+ 1. Makin besar koefisien tersebut, maka makin besar 
pula pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu 
variabel terikat yang ada dalam suatu model, jika 
variabel bebas lainnya dianggap tetap.

Adapun formulasi dari koefisien korelasi parsial adalah 
sebagai berikut: (Anto Dajan11, 2008 : 409)
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Test Hipotesa
Hipotesa statistik adalah suatu pernyataan tentang 

satu atau lebih nilai parameter populasi. Persyaratan tersebut 
memiliki sementara, artinya perlu di tes atau dibuktikan 
mengenai kebenarannya. Cara untuk meyakinkan apakah 
hipotesa statistik benar atau salah adalah dengan menyelidiki 
seluruh populasinya.

A. Analisis t-Test
Test hipotesa ini digunakan untuk mengup secara 

individual mengenai pengaruh dari variabel independent 
terhadap variabel dependent.
Uji statistic t Test
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(Anto Dayan dalam Sutrisno Djaja, 2004: 41)

Kriteria pengujian :
– Apabila t hit < t table, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, berarti terdapat pengaruh antara variabel 
bebas (X) dengan Variabel terikat (Y).

– Apabila t hit > t table, maka Ho diterima dan Ha diterima, 
berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas (X) 
dengan Variabel terikat (Y).

Metode Pengujian Data
1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan guna memastikan akuransi alat 
ukur yang digunakan. Validitas item pertanyaan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moments 
yang merupakan korelasi antara skor item pertanyaan 
dengan total skor item pertanyaan yang digunakan untuk 
menguji validitas instrumen. Kriteria setiap item pertanyaan 
dinyatakan valid apabila nilai r (koefisien korelasi antara 
skor butir pertanyaan dengan total skor) > 0,30 (Sarwono12, 
2009 : 185).
2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas erat hubungannya dengan kepercayaan. 
Suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan jika tes 
memberikan hasil yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan alat uji reliabilitas data menggunakan rumus 
alpha cronbach (α) didasarkan pada konsistensi internal 
suatu instrumen penelitian. Nilai alpha cronbach (α) untuk 
data reliabel > 0,6 (Sugiyono13, 2010 : 153).
3. Uji Normalitas

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 (Nugroho14, 2005 : 
54).
4. Uji Asumsi Klasik
a. Mulitikolinieritas
 Uji Multikolineritas diperlukan untuk mengetahui ada 

tidanya variable independen yang memiliki kemiripan 
dengan variable independen lain dalam satu model. 
Pengambilan keputusan pengujian dilakukan dengan 
kriteria jika nilai condition index < nilai 15 maka tidak 
terjadi multikolinieritas. 

b. Autokorelasi
 Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variable 
pengganggu (et) pada periode tertentu dengan variable 
pengganggu periode sebelumnya (et-1). Cara mudah 
mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji 
Durbin Watson. Pengambilan keputusan pengujian 
dengan kriteria jika nilai Durbin-Watson statistik 
terletak pada -2 sampai dengan 2 maka tidak terdapat 
adanya gejala autokorelasi.

c. Heteroskesdastisitas
 Heteroskesdastisitas menguji terjadinya perbedaan 

variance residual suatu periode pengamatan ke periode 
pengamatan yang lain, cara memprediksi ada tidaknya 
heteroskesdastisitas pada suatu model dapat dilihat dari 
pola gambar Scatterplot model tersebut. Pengambilan 
keputusan pada uji heteroskesdastisitas dilakukan 
dengan kriteria jika tidak ada pola tertentu diatas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y dan data menyebar maka 
dapat dikatakan bahwa model penelitian tidak terjadi 
adanya heteroskedastisitas. (Nugroho, 2005 : 58-62)

Hasil dan Pembahasan
Analisis data dilakukan terhadap dua variabel bebas 

yang terdiri dari tingkat hunian (X1) dan wisatawan (X2). 
Variabel terikat terdiri dari pendapatan hotel (Y). Responden 
dalam penelitian adalah manajemen hotel di Kabupaten 
Jember. Dari 31 kuesioner yang disebar, 24 kuesioner 
dinyatakan valid sementara sisanya dinyatakan tidak valid 
karena terjadi kesalahan pengisian, jawaban yang kurang 
lengkap dan kuesioner tidak kembali. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
Berdasarkan data hasil uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian dapat dilihat dari nilai koefisien 
korelasi pada kolom corrected item total correlations. Hasil 
uji validitas menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,423; 0, 363; 0,531; 0,637; 0,597; 0,643; 0,509; 0,359; 0,528; 
0,398; 0,359; 0,412; 0,412; 0,685. Berdasarkan kriteria yang 
ditentukan dari penelitian ini, bahwa jika nilai koefisien 
korelasi diatas 0,30 maka data dinyatakan valid. Hasil uji 
validitas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi diatas 
0,30; artinya, data penelitian dinyatakan valid.
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Hasil uji reliabilitas instrumen dalam penelitian dapat 
dilihat pada nilai alpha cronbach. Nilai alpha cronbach 
instrumen penelitian sebesar 0,839. Kriteria minimal nilai 
alpha cronbach adalah 0,6. Berdasarkan kriteria yang 
ditentukan dalam penelitian ini, Nilai alpha cronbach 
penelitian lebih besar dari nilai alpha cronbach yang 
ditentukan artinya, data penelitian dinyatakan reliabel. 
Dengan demikian, seluruh indikator instrumen penelitian 
dinyatakan valid dan reliabel sehingga dapat dianalisis lebih 
lanjut. 

2. Uji Normalitas Data
Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah 

mengetahui sebaran data mengikuti atau mendekati 
distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, data 
menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal, maka model analisis data yang ada memenuhi 
asumsi normalitas dan dapat dianalisis lebih lanjut. 
Hasil Uji Normalitas

 

3. Analisis Regresi Linear Berganda
Setelah data diuji validitas, reliabilitas dan 

normalitas maka data kemudian dianalisis dengan 
analisis regresi linier berganda menggunakan program 
SPSS 16.00 for windows. Hasil analisis regresi dua 
prediktor disajikan sebagai berikut: (lihat tabel. 1)

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan diperoleh 
model :
Y = 10.416 + 0,582 X1 + 0,032 X2

Hasil analisis regresi linear berganda belum dapat 
dimaknai sebelum dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi 
moltikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Untuk 
dapat dianalisis lebih lanjut, model analisis regresi linear 
berganda harus terbebas dari uji asumsi klasik.

4. Uji Asumsi Klasik
a. Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada model 
analisis regresi linear berganda ditemukan hubungan 
antar variabel bebas. Model regresi dinyatakan bebas dari 
multikolinieritas jika nilai condition index <15. Hasil uji 
multikolinieritas disajikan sebagai berikut : (lihat tabel. 2)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, nilai condition 
index 1,000; 9,192; 12,687. Nilai yang ada pada condition 
index < 15, artinya variabel terbebas dari multikolinieritas 
dan dapat dianalisis lebih lanjut.

b. Autokorelasi
Autokorelasi menyatakan bahwa dalam pengamatan-

pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antar error 
term. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu uji 
Durbin-Watson. Persamaan struktural dalam penelitian ini 
dinyatakan terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-
Watson statistik terletak pada -2 sampai dengan 2. Hasil uji 
autokorelasi disajikan sebagai berikut :(lihat tabel. 3)

Tabel 1

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.
Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 10.416 2.977 13.499 .002

Xj .412 .138 .582 12.977 .007 .840 1.191
x2j .051 .313 .032 .162 .873 .840 1.191

Tabel . 2

Collinearity Diagnosticsa

Model Dimension Eigenvalue Condition Index
Variance Proportions

(Constant) xj x2j
1 1 2.947 1.000 .00 .00 .01

2 .035 9.192 .17 .12 .99
3 .018 12.687 .82 .87 .00

a. Dependent Variable: yj
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Tabel 3.

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted 
R Square

Std. Error of 
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .570a .325 .261 2.59651 1.684
a. Predictors: (Constant), x2j, xj
b. Dependent Variable: yj

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai durbin 
watson 1,684 artinya, model analisis regresi terbebas dari 
autokorelasi dan dapat dianalisis lebih lanjut.

c. Heteroskesdastisitas
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada data 

penelitian tidak ditemukan pola tertentu diatas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y serta data menyebar. Dengan 
demikian, dapat dinyatakan bahwa persamaan struktural 
penelitian ini terbebas dari heteroskesdastisitas dan dapat 
dianalisis lebih lanjut. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan 
sebagai berikut :

 

UJI HIPOTESIS 

Uji hipotesis dalam analisis regresi bertujuan untuk 
menguji dan menganalisis apakah hipotesis yang telah 
ada dapat diterima maupun ditolak. Hipotesis dinyatakan 
diterima apabila nilai probabilitas signifikansi variabel lebih 
kecil dari 0,05 (<0,05). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis (tabel coefficients) 
menunjukkan nilai signifikansi X1 sebesar 0,007 < 0,05 
artinya bahwa hipotesa 1 diterima. Sedangkan nilai 
signifikansi X2 sebesar 0,873 > 0,05 yang artinya bahwa 
hipotesa 2 ditolak.

Nilai t hitung (tabel coefficient) variabel tingkat hunian 
menunjukkan nilai 12,977. Nilai t hitung (12,977) > nilai t 
tabel (2,060) sehingga dapat disimpulkan variabel tingkat 
hunian berpengaruh positif terhadap pendapatan hotel. 
Sedangkan nilai t hitung variabel wisatawan menunjukkan 
nilai 0,162. Nilai t hitung (0,162) < nilai t tabel (2,060) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel wisatawan tidak 
berpengaruh positif terhadap pendapatan hotel. 

Setelah model dinyatakan terbebas dari uji asumsi klasik, 
maka model dapat dimaknai sebagai berikut :
Y = 10.416 + 0,582 X1 + 0,032 X2

Variabel tingkat hunian berpengaruh positif terhadap 
pendapatan hotel yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,007 
dan koefisien korelasi 0,582 (korelasi kuat). Artinya, apabila 
tingkat hunian mengalami peningkatan maka pendapatan 
hotel juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika 
tingkat hunian mengalami penurunan maka pendapatan 
hotel juga akan menurun.

Variabel wisatawan tidak memiliki pengaruh positif 
terhadap pendapatan hotel yang ditunjukkan dengan nilai 
sig 0,873 dan koefisien korelasi 0,032. Artinya, keberadaan 
wisatawan atau pengunjung hotel tidak berpengaruh 
terhadap pendapatan hotel. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka diperoleh 
kesimpulan hasil uji hipotesis sebagai berikut:
1. Pengaruh Tingkat hunian terhadap pendapatan hotel di 

Kabupaten Jember
 Hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa tingkat hunian 

berpengaruh positif terhadap pendapatan hotel di 
Kabupaten Jember diterima, karena hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat hunian berpengaruh 
positif terhadap pendapatan hotel di Kabupaten Jember. 
Beberapa kondisi yang dapat menjelaskan adanya 
pengaruh tingkat hunian berpengaruh positif terhadap 
pendapatan hotel di Kabupaten Jember antara lain :
a. Adanya kenaikan tarif selama kegiatan Bulan 

Berkunjung ke Jember sehingga dengan kenaikan 
tarif kamar hotel menyebabkan kenaikan 
pendapatan hotel. 

b. Pelayanan yang prima dari manajemen hotel dan 
rangkaian acara Bulan Berkunjung ke Jember 
seperti Jember Fashion Carnaval, Jember City 
Carnival dan sejumlah kegiatan lainnya, juga 
membuat pengunjung memutuskan untuk 
menambah hari dalam menginap.

c. Selama kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember 
jumlah pemesanan kamar hotel meningkat dari 
beberapa pengunjung luar kota. Pemesanan kamar 
hotel untuk menginap juga menyebabkan kenaikan 
pendapatan hotel

2. Pengaruh Jumlah wisatawan terhadap pendapatan 
hotel

 Hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa jumlah 
wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan 
hotel ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan 
bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan hotel. Beberapa kondisi yang dapat 
menjelaskan tidak adanya pengaruh jumlah wisatawan 
terhadap pendapatan hotel antara lain:
a. Kenaikan jumlah wisatawan antara hotel satu 

dengan yang lain tidak sama, sehingga jumlah 
pendapatan hotel yang diterima juga berbeda. 
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b. Wisatawan yang berkunjung ke hotel belum 
tentu juga memutuskan untuk menginap, namun 
kemungkinan hanya melakukan survei harga 
sebagai perbandingan dengan hotel yang lain.

c. Munculnya jasa penginapan dadakan dari 
masyarakat dengan sewa yang lebih murah 
sehingga lebih menarik minat pengunjung.

Kesimpulan
Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa:
1. Tingkat hunian berpengaruh positif terhadap pendapatan 

hotel di Kabupaten Jember
2. Jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif terhadap 

pendapatan hotel di Kabupaten Jember

Saran
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini dapat diajukan 
saran-saran sebagai berikut:
1. Hotel-hotel mempromosikan hotel mereka dengan 

secara lebih luas termasuk jadwal event-event selama 
Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ).

2. Memberikan tambahan fasilitas di hotel mereka agar 
pengunjung betah untuk tinggal di hotel mereka.

3. Memberikan pelayanan yang lebih baik termasuk 
informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di 
Jember.

4. Pemerintah daerah bisa mengeksploitasi potensi wisata-
wisata yang ada di Kabupaten Jember.

5. Pemerintah daerah memperbaiki sarana prasarana dan 
fasilitas yang ada di tempat-tempat wisata.
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