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Akuntanbilitas dan Transparansi LSM dalam Proses Transformasi 
Sosial sebagai Jawaban Tuntutan Reformasi

Defia Nurbatin
STIE Indocakti Malang
email: devia.nurbatin@gmail.com

abstrak

Dampak Reformasi, kebebasan berpendapat menjadi fenomena yang tidak asing ditemui di Indonesia karena upaya transisi rejim 
Orde-Baru ke transformasi masyarakat Demokrasi dengan pelaku civil society sebagai motor penggerak, sehingga bermunculan 
beraneka ragam bentuk LSM yang merupakan bagian dari NGO (Non Government Organization). Penulisan artikel ini berpijak pada 
fenomena yang tengah menggejala di LSM, bertujuan mengidentifikasi bagaimana LSM secara organisasi dapat dikelola dengan 
akuntabel baik di mata lembaga pemberi dana maupun masyarakat luas yang selama ini bekerja bersamanya dan merupakan isu 
krusial namun banyak dilupakan. Isu akuntabilitas tidak terlepas dari perkembangan praktek Akuntansi sector public di Indonesia 
yang beberapa tahun terakhir sangat pesat. Pencacatan, penjurnalan, dan anggaran adalah menu utama dalam sistem Akuntansi yang 
selalu mengemuka. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan panduan praktis melalui pendekatan Interpretive perspektiv 
bagi masyarakat public untuk LSM. Jadi penting bagi LSM untuk mengikuti ketentuan pelaporan keuangan yang disyaratkan dalam 
SAK Organisasi Nirlaba yang dikeluarkan oleh IAI sebagai persiapan proses audit dan mewujudkan akuntabilitas public. Akuntabilitas 
public merupakan asset berharga dan syarat utama dimiliki oleh organisasi yang mengusung proses transformasi social sebagai bentuk 
manifestasi Reformasi. 

Kata kunci: LSM/NGO, Akuntabilitas public, Civil Society 

abstract

The freedom of expression become a familiar phenomenon found in Indonesia due to the efforts of the New Order regime transition 
to democracy with the transformation of civil society actors as a driving force, so that the emerging diverse forms of NGOs that are part 
of the Non Government Organization. Writing this article rests on the phenomenon of being implicated in the NGO, aims to identify how 
NGOs can be managed by an accountable organization in the eyes of financiers and wider community who have worked with him and is 
a crucial issue. The issue of accountability is inseparable from the development of public accounting practices in Indonesia. Mutilations, 
journalizing, and budget is the main menu in Accounting system that always arise. Based on this, this study provides practical guidance 
through perspektiv Interpretive approach for public society for NGOs. So it is important for NGOs to follow the financial reporting 
provisions required under GAAP Nonprofits issued by IAI as the preparation of the audit process and public accountability. Public 
accountability is valuable asset and the main requirements of the organization that carries social transformation process as a form of 
Reformation.

Key words: LSM / NGO, public accountability, Civil Society

pendahuluan

Fenomena gerakan civil society senantiasa berbanding 
terbalik dengan kekuasaan rejim. Bilamana negara kuat, 
memiliki kecenderungan melakukan penetrasi dan 
kooptasi, dan sebaliknya, civil society tumbuh subur 
tatkala kekuasaan Negara melemah. Civil society seringkali 
dipahami sebagai konstruksi ruang politik, yaitu suatu 
wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, 
dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi 
kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-
jaringan kelembagaan politik resmi. Apabila ditelaah lebih 
mendalam, civil society menyiratkan pentingnya suatu 
ruang publik yang bebas (the free public sphere), tempat 
masyarakat dapat melakukan transaksi komunikasi secara 
bebas. Iklim demokrasi yang terbuka dan transparan, telah 

membuka ruang bagi gerakan sipil untuk mendorong laju 
transformasi sosial. Dalam terminologi ilmu politik, civil 
society seringkali dikategorikan sebagai kelompok penekan 
(pressure groups), yang memiliki peran sentral dalam proses 
konsolidasi demokrasi. Lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) merupakan salah satu elemen civil society, selain 
di antaranya, media (pers), mahasiswa, kelas menengah, 
dan kelompok profesional. Lembaga swadaya masyarakat 
berperan sebagai medium penghubung sekaligus penengah 
(intermediary) dari berbagai kepentingan yang belum 
terwakili, baik oleh partai politik maupun lewat ormas. 

Tantangan LSM dalam melanjutkan desakan bagi 
usaha mewujudkan demokrasi yang legitimate adalah 
peran LSM dalam menempatkan posisinya sebagai gerakan 
pendorong transformasi sosial terutama berhadapan vis a vis 
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dengan negara (state). Hal tersebut terkait dengan masalah 
transparansi dan akuntabilitas LSM sebagai prasyarat 
terwujudnya good governance. Tanpa adanya akuntabilitas 
dan transparansi, seruan untuk mewujudkan good 
governance dalam tataran negara hanya merupakan jargon 
kosong. Persoalan akuntabilitas dan transparansi sangat 
krusial bagi LSM yang mengklaim sebagai representasi 
masyarakat sipil sehingga dapat membuktikan integritas 
dan kejujurannya sebagai lembaga independen, mandiri, 
serta kepemilikannya bersifat publik.

Suatu kegiatan pembangunan terutama yang dikelola 
oleh organisasi-organisasi non-pemerintah (Ornop) 
maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) pada 
hakekatnya dituntut agar dapat memberikan kepuasan politik 
(political satisfaction) kepada empat kelompok utama yang 
terkait, yaitu: (1) masyarakat yang menjadi penerima manfaat 
(beneficiaries) atau kelompok sasaran (target groups) serta 
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan (stakeholders); (2) 
pihak penyandang dana atau lembaga donor; (3) pemerintah 
selaku administratur pembangunan; dan (4) para pengelola 
pembangunan itu sendiri dalam hal ini Ornop atau OMS 
yang bersangkutan. Tanpa memuaskan ke empat kelompok 
ini, maka kelestarian pembangunan (sustainability of 
development) menjadi terancam. Untuk memenuhi 
kepuasan keempat kelompok itu diperlukan sejumlah 
instrument pertanggungjawaban (responsibility) secara 
formal berupa sistem pelaporan seperti laporan keuangan 
( financial report), laporan kemajuan (progress report) 
atau laporan naratif, serta berbagai alat verifikasi lainnya. 
Namun dalam praktek, bentuk-bentuk pertanggungjawaban 
seperti ini kerap kurang memuaskan bagi sebagian besar 
dari keempat kelompok tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada 
pertanggungjawaban lainnya yang lebih substansial, yakni 
Akuntabilitas. 

Di samping itu, sistem pengelolaan pembangunan yang 
diterapkan selama seperempat abad era Orde Baru yang 
sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang 
hingga kini cenderung masih berlangsung telah menciptakan 
ekosistem yang tidak kondusif bagi tumbuhnya akuntabilitas 
di seluruh pelosok negeri ini. Faktor lainnya yang kurang 
menyenangkan adalah masih adanya segelintir lembaga 
donor skala kecil yang kurang bijak di mana dalam skema 
dana bantuannya tidak menyediakan komponen gaji atau 
honor untuk pengelola proyek. Bagi Ornop-ornop kecil 
yang mengakses dana bantuan seperti ini namun tak mampu 
menyediakan gaji atau honor, sukar untuk menghindari 
praktek korupsi, akuntabilitas pun semakin jauh dari 
realita. Akuntabilitas LSM kemudian juga bisa dilihat 
dari sisi eksternal, kebutuhan untuk memenuhi standar 
tertentu (standar donor, misalnya), dan juga dilihat dari 
sisi internal, yang lebih mengedepankan bagaimana upaya 
memenuhi misi dan tujuan yang ditetapkan organisasi. 
Sayangnya, seringkali kita menemukan banyak organisasi 
yang kemudian menyimpang dari misi dan tujuannya, 
serta melupakan akuntabilitas kepada penerima manfaat 

programnya. UU Yayasan yang digagas oleh pemerintah, 
memang mendorong proses transparansi sebuah organisasi 
kepada publik. Namun, yang dilupakan justru UU ini 
tidak mendekatkan organisasi kepada komunitas yang 
diwakilinya, justru semakin memperkuat anggapan bahwa 
LSM adalah sebuah entitas privat yang berdiri sendiri, 
tanpa harus memperhitungkan konstituen yang diwakilinya. 
Dengan kata lain, UU ini tidak juga serta merta menawarkan 
jawaban atas akuntabilitas yang seharusnya diemban sebuah 
LSM.

Saat ini LSM menjadi organisasi yang dianggap paling 
buruk mekanisme akuntabilitasnya, bahkan dibanding partai 
politik. Meski secara tidak langsung tertuang terdapat kesan 
ada keinginan kuat dari kalangan pemerintah/parlemen 
untuk membuat sebuah mekanisme regulasi baru bagi 
organisasi-organisasi LSM untuk menjamin akuntabilitas 
mereka. Bagaimanapun pandangan yang tertuang lewat 
media belum mewakili keseluruhan masalah yang 
melingkupi dunia LSM di Indonesia. Keraguan terhadap 
akuntabilitas LSM dan keinginan menggulirkan regulasi 
terhadapnya, masih terbatas pada kritik yang menyoroti 
governance (tata-laksana) LSM yang merupakan bentuk 
organisasi berbeda dari perusahaan, badan pemerintahan, 
ataupun partai politik. Kekhususan LSM sebagai organisasi 
berdasarkan misi (mission based organization) dan prinsip 
sukarela (voluntarism) dari para pekerja di dalamnya 
diabaikan begitu saja. 

Tulisan ini berdasarkan pola pikir dari penelitian 
Fahrudin (2003) terkait akuntabilitas dan transparansi LSM, 
bedanya artikel ini membahas dan menganalisis bagaimana 
membangun dan mengukur transparansi, akuntabilits serta 
dapat mengembangkan self regulatory di lingkungan LSM 
tanpa mengikuti aturan pemerintah. Melalui pendekatan 
metode critical prespective observation parisipatif di 
lingkungan masyarakat atau pemerintah tulisan ini bertujuan 
mengungkapkan bagaimana akuntabilitas di lingkungan 
LSM menuju Public accountable sebagai implementasi good 
governance. Hasil deskripsi penelitian yang diungkapkan di 
tulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana 
LSM secara organisasi dapat dikelola dengan akuntabel 
baik di mata lembaga donor/pemberi dana maupun 
masyarakat luas. Peneliti memilih sebuah Yayasan Tifa 
untuk menjadi salah satu contoh agar peneliti mampu 
memahami, mengungkapkan dan mengkritisi permasalahan 
yang mungkin belum terungkap secara public dari praktek-
praktek LSM terkait untuk menegakkan good governance 
ke seluruhan lapisan elemen. 

Filosofi LSM
Pergeseran ornop menjadi LSM sebenarnya 

menimbulkan perbedaan arti. Landasan Ornop adalah 
untuk non-governmentalism, sedangkan LSM adalah 
auto- governmentalism dengan kata lain yang dibangun 
oleh LSM bukan non kepemerintahan tetapi keswadayaan 
dan kemandirian. Semakin meningkatnya pendidikan dan 
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kesadaran politik, terutama ketika terjadi ketidakpuasan di 
lapisan masyarakat, timbullah gejala baru dalam demokrasi 
yaitu partisipasi. 

Gerakan LSM di Indonesia Pasca Orde Baru 
Melalui perspektif sejarah, ada yang berpendapat 

bahwa cikal-bakal LSM di Indonesia telah ada sejak pra 
kemerdekaan. Lahir dalam bentuk lembaga keagamaan 
yang sifatnya sosial/amal. Tahun 50-an muncul LSM 
yang kegiatannya bersifat alternatif terhadap program 
pemerintah, dua pelopornya misal LSD (Lembaga Sosial 
Desa) dan Perkumpulan Keluarga Kesejahteraan Sosial. 
Tahun 60-an lahir beberapa lembaga yang bergerak terutama 
dalam pengembangan pedesaan. Pendekatan dengan projek-
projek mikro menjadi ciri utama masa ini, terutama yang 
menyangkut aspek sosial ekonomi pedesaan. Pada kurun 
waktu ini pula lembaga ini merintis jaringan kerjasama 
nasional misal lahir Yayasan Sosial Tani Membangun yang 
kemudian berkembang menjadi Bina Desa, Bina Swadaya. 
Ciri LSM yang muncul dan berkembang pada th 70-an 
merupakan fenomena yang unik. Ini dipengaruhi oleh Orde 
Baru. LSM merupakan reaksi sebagian anggota masyarakat 
atas kebijakan pembangunan yang ditempuh saat itu. Dasar 
penggeraknya adalah motivasi untuk mempromosikan peran 
serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. 
Meski juga berorientasi pada projek mikro, mereka juga 
mengaitkan persoalan kebijaksanaan pada tingkat makro. 
Contohnya LSM yang lahir pada generasi ini adalah 
Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI), dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan 
Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). 

Sejak masa itu sampai kini, perkembangan LSM di 
Indonesia sangat pesat. Visi, misi, pendekatan dan isu 
beragam. Perkembangan LSM tidak bisa lagi dilihat 
secara linier dan mengikuti urutan waktu generasi. Dan 
bermunculan LSM-LSM generasi baru seperti Garda Era 
Sumber, Yayasan Mandani, Kabisat Indonesia, Yayasan 
Citra Mandiri, dan Yayasan Tifa. LSM di Indonesia tahun 
1970-an disebut sebagai ornop yang merupakan terjemahan 
dari NGO. Ornop/NGO bisa merupakan satu lembaga 
bisnis (swasta), organisasi profesi, klub olah raga, kelompok 
artis, jamaah aliran agama, lembaga dana. Interaksi antar 
kelompok ornop ini mempengaruhi tatanan sosial politik 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing 
memperjuangkan kepentingannya dan pemerintah hanya 
berfungsi sebagai wasit (yang adil). Segala sesuatu dimulai 
dari masyarakat dalam suasana yang hampir bebas dari 
intervensi negara. Istilah ornop kemudian diubah menjadi 
LSM karena di satu sisi, adanya kesan dan anggapan bahwa 
istilah ornop memiliki konotasi negatif seakan-akan melawan 
pemerintah masa Orba dengan cap sebagai oposisi. Di lain 
pihak, di kalangan aktivisnya saat itu ada kesadaran bahwa 
gerakan mereka ini dilandasi oleh suatu misi positif, yakni 
mengembangkan kemandirian dan membangun kesadaran, 
tidak semata-mata bukan pemerintah/non governmental. 

Reformasi terus berjalan pasca-kejatuhan rejim Soeharto. 
Seiring perubahan iklim politik, angin demokrasi mulai 
berhembus kembali menggantikan otoritarianisme rejim 
selama lebih 32 tahun. Tuntutan adanya partisipasi dalam 
ruang publik pun makin meluas, menyentuh seluruh lapisan 
masyarakat. Sejak tahun 1998, pertumbuhan LSM sangat 
pesat di mana pada tahun 1985 hanya berkisar 3000-an 
berkembang menjadi sekitar 19.000 lembaga tahun 2001 
(Fahrudin, 2003). LSM yang notabene merupakan organ 
civil society merupakan alternatif solusi bagi penyaluran 
bantuan, baik dari Negara maupun lembaga donor. 
Akibatnya, bentuk, macam, dan bidang organisasi LSM 
makin beragam bahkan memiliki varian sangat luas. Ada 
pun kegiatan LSM dapat dikategorikan lembaga karitatif, 
pengawasan (controlling), community development, advokasi, 
partisipasi dan pembelaan atas pelanggaran terhadap HAM, 
lingkungan, persamaan hak perempuan, dan masih banyak 
lagi dari sektor-sektor publik yang mengalami perlakuan 
marginal. 

Wacana yang berkembang dalam internal LSM dan 
desakan eksternal dari rezim pasca-Orde Baru berdampak 
pada redefinisi dan reposisi peran LSM. Seperti kita tahu, 
rejim Orde Baru sangat peka terhadap kalangan oposan 
dan kata non-pemerintah seringkali diidentikkan dengan 
pihak yang berseberangan. Di kalangan aktivis sendiri 
tumbuh kesadaran bahwa gerakan masyarakat harus 
dilandasi oleh suatu misi positif, yakni mengembangkan 
kemandirian dan membangun kesadaran, tidak semata-
mata non-pemerintah (Saidi, 2001). Nama ornop/NGOs 
pun berubah menjadi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
atau OMS (Organisasi Masyarakat Sipil). Pergeseran ornop 
menjadi LSM menimbulkan perbedaan makna mendasar. 
Prinsip yang menjadi landasan ornop adalah untuk non-
governmentalism, sedangkan prinsip LSM adalah auto-
governmentalism. Dengan kata lain, yang dibangun 
oleh LSM bukan non-kepemerintahan tetapi sebuah ke-
swadayaan dan kemandirian (Giddens, 1998). Kehadiran 
LSM menjadi krusial sebagai medium bagi penyaluran 
aspirasi kepada pemerintah, terutama bagi masyarakat yang 
tidak memiliki akses kepada pembuatan kebijakan public 
(public-policy-making). 

Menurut Warsilah (2002) paling tidak terdapat lima 
kondisi yang saling terkait dalam proses konsolidasi 
demokrasi. Pertama, tumbuhnya kebebasan dan civil 
society. Kedua, adanya political society, yaitu aktor-aktor 
politik yang berkompetisi untuk mendapatkan hak-hak 
yang diakui guna mengontrol kekuasaan publik. Ketiga, 
adanya hukum (rule of law) yang dapat menjamin kebebasan 
warga negara untuk berekspresi dan berserikat. Keempat, 
adanya state bureaucracy yang digunakan oleh pemerintah 
baru yang demokratis. Kelima, adanya institusionalisasi 
economic society, yaitu seperangkat norma, institusi, 
regulasi yang dapat diterima pasar. Gerakan LSM pasca-
Orde baru tetap konsisten menggulirkan kontrol pemerintah 
dan senantiasa mendorong keterlibatan masyarakat dalam 
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proses pembangunan. Selain itu, banyak juga LSM yang 
memfokuskan diri sebagai pendamping yang melakukan 
advokasi terhadap masyarakat yang terpinggirkan oleh 
kebijakan rejim. Tidak jarang juga yang berkecimpung 
dalam kegiatan amal sosial. Tidak ada perubahan signifikan 
di kalangan praktisi LSM, karena penggiat LSM masih 
didominasi oleh kalangan senior, yang sudah berkecimpung 
lama dalam dunia karitas, justru perubahan besar terjadi 
pada rejim yang sudah memberikan angin segar bagi 
gerakan demokrasi. Oleh karena itulah, wacana transparansi 
dan akuntabilitas pun menjadi mengemuka seiring dengan 
tuntutan adanya praktik pemerintahan yang baik. 

Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Peran LSM 
dalam Proses Transformasi Sosial 

Budaya transparansi apalagi akuntabilitas memang 
belum lazim dipraktikkan, akibat struktur yang tidak 
mendukung. Titik kulminasi dari kelemahan struktur dan 
kultur tersebut adalah lahirnya korupsi, nepotisme, dan 
kolusi terhadap dana-dana publik, baik di level negara, 
swasta, tak terkecuali di kalangan LSM. Kontribusi LSM 
dalam proses demokratisasi bukan semata-mata diukur 
dengan besarnya jumlah lembaga (kuantitatif) dan kerasnya 
suara kritis atas masalah sosial-politik yang berkembang di 
masyarakat, melainkan lebih menekankan pada persoalan 
seberapa jauh kualitas struktur pemerintahan yang 
tercermin dalam kinerja organisasi. Era demokratisasi, LSM 
dipandang bagian penting dari elemen-elemen civil society 
yang berfungsi sebagai penyeimbang masyarakat politik, 
yang diwakili partai-partai, dan masyarakat ekonomi, 
yang diwakili dunia usaha. LSM dalam hal ini berfungsi 
sebagai pihak perantara bagi nilai-nilai dan kepentingan 
masyarakat, yang pada gilirannya harus diagregasikan dan 
diartikulasikan oleh partai-partai politik. Muara terakhirnya 
adalah terbentuknya kebijakan publik secara terbuka dan 
demokratis, yang dalam prosesnya senantiasa melibatkan 
partisipasi publik sehingga hasilnya memenuhi kepentingan 
seluruh masyarakat. 

Menurut Warsilah (2002) temuan tim LP3ES 
mengidentifikasi sekurang-kurangnya terdapat tiga bentuk 
aktivitas LSM yang jauh dari prinsip-prinsip akuntabilitas. 
Pertama, LSM-LSM yang terkait dengan permainan 
kekuasaan, yakni dalam bentuk dukung-mendukung 
calon pejabat tertentu di berbagai tingkatan. Kedua, LSM 
yang memperebutkan proyek pemerintah (daerah) yang 
dilatarbelakangi oleh kebijakan baru dari negara-negara 
donor yang mensyaratkan peran serta masyarakat dalam 
pelaksanaan proyek-proyek (pembangunan). Ketiga, LSM 
yang bermain money politics atau premanisme, dengan 
modus investigasi, mengkritik melalui pendekatan watch 
dog, tetapi ujung-ujungnya melakukan kesepakatan-
kesepakatan di balik layar. 

Saat ini terdapat tendensi bahwa pada sebagian LSM 
terkadang bersikap ambivalen. Dalam praktik kehidupan 

demokrasi, aktivitas LSM terkesan masih sebatas retorika 
yang belum menjelma dalam sikap dan tatanan kelembagaan. 
Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh LSM di 
Indonesia. Pertama, fenomena kebiasaan LSM di Indonesia 
masih terpaku pada figur sentral pribadi tokoh. Kedua, aspek 
normatif, LSM juga mengalami hambatan aturan internal 
maupun legal formal yaitu payung hukum yang menaungi 
gerak LSM. Ketiga, Banyak LSM yang belum terbuka 
dan mempertangungjawabkan kondisi dan perkembangan 
yang dicapai melalui laporan publik secara berkala dan 
terbuka melalui media massa. Keempat, ketidakjelasan 
konstituensi LSM yang seringkali LSM mengklaim sebagai 
wakil masyarakat, namun tidak jarang masyarakat yang 
diwakilinya tidak merasa, apalagi dalam UU Yayasan tidak 
mensyaratkan adanya keanggotaan (membership). Bahkan 
masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembuatan, 
penyusunan, dan implementasi program. Kelima, adanya 
ketergantungan LSM terhadap dana dari donor asing. 

Kode Etik dan Sistem Akreditasi sebagai Solusi 
Terbentuknya Good Governance Bagi LSM 

Saat ini ada desakan dari masyarakat pada kalangan 
LSM, yang dari hari ke hari tuntutan itu semakin nyata, 
agar LSM lebih terbuka, demokratis, jujur dalam mengelola 
organisasinya dan dalam menjalankan kegiatannya. Suatu hal 
yang wajar manakala LSM menuntut system pemerintahan 
yang demokratis, terbuka, jujur, dan memihak rakyat kecil, 
ada tuntutan yang sama terhadap moralitas kalangan LSM 
juga. Jangan lupa legitimasi LSM terletak pada kepercayaan 
masyarakat, atau yang mengklaim atas nama rakyat, atau 
fasilitator atau artikulator kepentingan rakyat, sudah 
semestinya kalangan Ornop mengembalikan public trust 
tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya rule of conduct 
untuk mengeliminasi praktik-praktik penyelewengan LSM 
sekaligus mendorong terbentuknya good governance 
lembaga, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada 
Stakeholder-nya. 

Terdapat dua skema bagi regulasi LSM. Pertama adanya 
proses regristasi yang singkat untuk legitimasi lembaga 
secara yuridis. Kedua, tersedianya insentif pajak bagi 
LSM yang telah didaftar oleh Bureau of Internal Revenue 
(BIR). Ada beberapa parameter yang dapat digunakan 
sebagai acuan untuk mengukur derajat akuntabilitas dan 
transparansi LSM yaitu : 
1. Adanya pelaporan kepada masyarakat mengenai 

informasi yang terkait dengan kinerja organisasi 
(berupa laporan keuangan, aktivitas organisasi) secara 
akurat, tepat waktu, jelas dan konsisten lewat media 
massa nasional,

2. Ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses 
informasi. 

3. Menerapkan prinsip-prinsip Akuntansi dan audit 
internal dan eksternal seperti lazim digunakan dan 
diterima luas. 
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4. Adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, 
dan tanggung jawab dalam kesepakatan dasar, antar 
organ-organ lembaga. 

5. Memiliki pedoman dan sistem untuk menjamin 
pelaksanaannya, termasuk kewajiban untuk menaati 
hukum. 

6. Adanya sistem untuk menegakkan kejujuran (integritas), 
kedisiplinan, sanksi, dan penilaian kinerja personal. 

7. Adanya penetapan standar dan mekanisme uji kelayakan 
dalam rekruitmen pegawai dan pencarian dana 
( fundraising) yang menjamin kemandirian organisasi 
dalam hubungannya dengan pemerintah dan sektor 
swasta.

desain metodologi 

Desain tulisan yang digunakan disini berbeda dengan 
metodologi penelitian dalam Akuntansi positif (mainstream) 
yang menekankan penggunaan alat bantu statistika, tetapi 
dalam penelitian ini menggunakan suatu desain yang relative 
bebas yaitu dengan paradigma non-mainstream (interpretive 
paradigm, critical paradigm, postmodernism paradigm), 
yang sangat mengakomodasikan kebebasan berpikir yang 
implikasinya akan terlihat pada bentuk desain penelitian 
dan bentuk konstruksi ilmu pengetahuan. Berikut beberapa 
teknik penulisan yang menjadi metodologi penelitian yang 
digunakan sebagai pendukung kelengkapan data hasil 
penulisan, yaitu:
1. Critical Perpective Paradigma. Paradigma kritis 

memandang realitas sosial dikonstruksi secara aktif 
oleh manusia. Sesuatu eksis hanya di dalam dan melalui 
totalitas hubungannya dengan yang lain. Kenyataan 
sosial adalah subjectively created sekaligus objectively 
real. Secara epistemologis, paradigma kritis memandang 
hubungan antara peneliti dan subjek penelitian sebagai 
hal yang tak terpisahkan. 

2. Kerangka Pemikiran Berger dan Luckmann 
(1996) dalam Journal ”Management Accounting 
and Accountability in a new reality of everyday 
life”. Penekanan pemikiran Beger dan Luckmann 
pada realitas dan pengetahuan yang menjadi kunci 
terbentuknya Teori konstruksi social, konstruksi atas 
realitas kehidupan sehari-hari yang memiliki dimensi 
subjektif dan objektif. Jadi Perubahan-perubahan yang 
terjadi saat ini akibat modernisasi telah menghasilkan 
kriteria sukses yang baru dan membawa makna yang 
baru di mana diperlukan akuntabilitas individual dan 
akuntabilitas umum. Perubahan-perubahan ini dan 
penerapannya terhadap segala aktivitas, operasional, 
kegiatan organisasi memaksa organisasi/kelembagaan 
baik pemerintah maupun NGO untuk beradaptasi dengan 
realitas ekonomi yang baru di mana tidak dapat lagi 
mundur ke belakang, dan realitas ekonomi ini memaksa 
suatu organisasi untuk kembali pada organisasi akar 
rumput bahwa masih ada nilai kerakyatan, rasionalitas 

dan akuntabilitas yang tersisa dari masa lalu, maka 
perlu adanya penyesuaian dan keseimbangan. 

3. Interpretif – Critism – Observation Partisipatif. 
Paradigma interpretivis sangat bermanfaat, misalnya, 
bila digunakan sebagai instrumen awal dalam upaya 
melakukan perubahan pada struktur pemikiran 
Akuntansi dan mengkritisi fenomena social sebagai 
akibat interaksi masyarakat. Sebagaimana sesuai 
tujuan penelitian yang mana mengungkapkan fenomena 
praktek-praktek transparansi dan akuntabilitas 
organisasi LSM agar menegakkan good governance 
melalui pilar akuntabilitas dan tumbuhnya civil society 
untuk menuju Public Accounting, seberapa efektif atau 
berjalannya transparansi dan akuntabilitas di LSM 
tersebut perlu pemahaman dan pengamatan sebagai 
langkah awal agar memunculkan atau memperlihatkan 
adanya konflik atau krisis sehingga perlu dikembangkan 
untuk dilakukan perubahan lebih lanjut. 

4. Dengan menganalisis temuan atas system akuntabilitas 
dan transparansi, sebagai jawaban bentuk tuntutan 
Reformasi dan untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi menggunakan metode partisipatif review 
dengan penggunaan beberapa instrument pendukung, 
diharapkan hasilnya dapat membawa perubahan pada 
misi, visi, tujuan LSM khususnya dengan peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas ini ke depan, hal ini 
dilakukan salah satunya dengan dialog-dialog dan 
keterlibatan dari dan dengan masyarakat sebagai 
pendukung metode partisipatif. Tindakan tersebut 
menurut peneliti lebih bersifat critical paradigma dengan 
aliran Radikal Humanis karena dengan terjadinya 
krisis dan konflik dalam tubuh LSM disebabkan telah 
diragukan dan dipertanyakan apakah masih memegang 
teguh nilai civil society yang berakar rakyat madani, 
maka diinginkan perubahan melalui kesadaran para 
pihak yang terlibat dalam organisasi LSM tersebut salah 
satunya dengan transparansi dan akuntabilitas untuk 
menuju Accountable public. 

5. Karena metode yang ingin diketengahkan oleh peneliti 
yaitu Interpretive Critical Partisipatif yang mana 
bersifat penafsiran secara subjektif dari pengagas 
peneliti sendiri, menurut peneliti pendekatan ini 
lebih bersifat Multiparadigma karena memungkinkan 
pendekatan yang digunakan akan berkembang lebih 
lanjut untuk mengungkapkan suatu fenomena social 
untuk mencari ilmu pengetahuan yang membutuhkan 
kreativitas seorang peneliti. 

Sampel Objek Pendukung Penelitian dan 
Pengumpulan Data

Saat ini banyak LSM dan Yayasan telah bermunculan 
seiring tuntutan terbukanya demokrasi berpendapat dan 
kebebasan hak, namun dari sekian banyak organisasi non 
pemerintah yang ada di Indonesia peneliti memilih sebuah 
Yayasan Tifa untuk menjadi salah satu contoh agar peneliti 
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mampu memahami, mengungkapkan dan mengkritisi 
permasalahan yang mungkin belum terungkap secara public 
dari praktek-praktek LSM terkait untuk menegakkan good 
governance ke seluruhan elemen baik organisasi masyarakat 
maupun di kalangan pemerintah sendiri. Memilih yayasan 
Tifa ini karena beberapa alasan yaitu: selain profil yayasan 
ini cukup sudah memiliki nama, mudah diakses (www.
tifafoundation.com) oleh masyarakat public dan telah 
mempublikasi laporan keuangan berupa Annual Report 
tahun 2005 selayaknya perusahaan swasta dan pemerintah 
sehingga menunjukkan yayasan Tifa telah berupaya 
melakukan Public Accountability, dan dapat diambil case 
studi karena dilatarbelakangi oleh pengalaman yang dialami 
yayasan Tifa. Yayasan Tifa telah bekerja sama dengan mitra 
LSM juga dengan beberapa elemen masyarakat, pendonor, 
lembaga pendidikan maupun pemerintah mensosialisasikan 
pentingnya penilaian Transparansi dan Akuntabilitas di 
lingkungan LSM. 

Beberapa teknik dalam pengumpulan data, yakni dengan 
Observasi (pengamatan), Dokumentasi yang bersumber 
data-data tertulis, arsip berupa artikel jurnal dan buku 
acuan Diktat, Surat Kabar/Majalah dan Interview dari 
seorang sumber sebagai informan yang peneliti memiliki 
Link dengan informan tersebut sebagai pihak mitra LSM 
dari yayasan Tifa, meskipun informan tersebut terbatas 
dalam memberikan informasinya dan tidak bersedia untuk 
diungkapkan identitasnya. 

kesimpulan 

Peneliti membahas bagaimana Menilai dan Mengukur 
Transparansi Akuntabilitas di LSM dengan menggunakan 
Metode Review Partisipatif yang coba dan telah diterapkan 
oleh Yayasan Tifa yang dalam hal ini menjadi contoh objek 
yang membantu peneliti memahami, mengungkapkan dan 
mengkritisi permasalahan fenomena sebab akibat praktek 
yang terjadi di LSM. Dengan menggunakan paradigma 
Interpretif mencoba memahami dan menjelaskan fenomena-
fenomena yang terjadi dalam praktek transparansi 
dan akuntabilitas di Yayasan Tifa ini, di mana peneliti 
menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, 
yakni dengan Observasi (pengamatan), Dokumentasi, dan 
Interview dari seorang sumber sebagai informan yang 
sedikit memberi informasi terkait lingkungan LSM seperti 
salah satunya yayasan Tifa, meskipun informan tersebut 
tidak bersedia untuk diungkapkan. 

Berdasarkan kasus pada yayasan Tifa yang menjadi 
objek membantu penelitian peneliti di sini, maka terdapat 
permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh Tifa berkaitan 
dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas tidak 
hanya pada publik tetapi juga pada para pendonor. Pada 
akhir tahun 2003, salah satu donor Tifa meminta supaya 
LSM-LSM yang menerima dananya, yang disalurkan 
melalui Tifa, diaudit laporan keuangannya. Auditnya bukan 
sekedar audit dokumen, tapi juga audit lapangan. Artinya, 

auditor independen akan melakukan pengecekan langsung 
ke lapangan untuk menguji kebenaran laporan keuangan. 
Laporan independen auditor menunjukkan ada mark-up 
dalam beberapa laporan pengeluaran keuangan. Kebijakan 
apa yang akan diambil Tifa?. Pada waktu akan memberikan 
dana, donor tersebut secara spesifik menanyakan apakah 
Tifa mempunyai kebijakan anti-korupsi terhadap para 
mitranya. Tifa kemudian mengunjungi kedua mitra tersebut, 
dan menanyakan kebutuhan mereka akan biaya overhead. 
Ternyata data yang diberikan oleh kedua mitra tersebut 
menunjukkan bahwa jumlah dana yang diperbolehkan oleh 
donor untuk membiayai kebutuhan overhead sangat tidak 
memadai. 

Berdasarkan kasus di atas, bisa disimpulkan bahwa 
masalah transparansi dan akuntabilitas LSM tidak bisa 
diselesaikan dengan mengembangkan sebuah tools (piranti) 
dan kemudian menerapkannya, atau bahkan sekalian 
memberikan sangsi bagi yang melanggar. Tidak selayaknya 
donor hanya menuntut transparansi dan akuntabilitas kepada 
para mitra LSMnya. Donor mempunyai kewajiban membantu 
para mitra LSMnya untuk melakukan dua hal dalam rangka 
memenuhi kebutuhan biaya overheadnya. Adanya hubungan 
donor dan mitranya yang saling mendukung akan membantu 
LSM untuk menjadi transparan dan akuntabel kepada publik 
pada umumnya, kepada penerima manfaat pada khususnya, 
dan kepada para donor itu sendiri. Instrumen Transparansi 
dan Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
TANGO (transparency and accountability of NGO), ini 
merupakan alat yang membantu LSM untuk menjadi 
transparan dan akuntabel melalui beberapa jalan. TANGO 
ini sendiri merupakan kristalisasi kerja sama berbagai 
pihak yang menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya 
penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, khususnya 
LSM guna memperluas kepercayaan public.

Berdasarkan beberapa literature Buku diktat, Artikel, 
Publikasi Journal terkait Akuntansi LSM peneliti ingin 
mengetengahkan beberapa bentuk Lembar kerja Instrumen 
Transparansi dan Akuntabilitas LSM sebagai acuan bagi 
LSM bagaimana menilai dan mengukur sehingga menjadi 
accountable, dan juga akan menunjukkan sejumlah 
komponen utama dalam sebuah organisasi yang perlu 
diperhatikan dan apa saja kriteria yang digunakan sebagai 
acuan tentang transparansi dan akuntabilitas organisasi 
LSM. Selain itu, Lembar kerja ini juga dilengkapi dengan 
petunjuk bagaimana untuk melakukan penilaian mandiri 
(self assessment), dan untuk melakukan perhitungan 
sehingga mudah diketahui komponen-komponen dan 
tindakan-tindakan peningkatan kapasitas organisasi 
apa saja yang diperlukan untuk menjadikan sebuah 
organisasi menjadi lebih akuntabel dan transparan. Dan 
harapannya, dapat mendorong kerja sama donor dan para 
mitranya untuk secara sistematis menilai keadaan internal 
organisasi sekaligus melakukan perubahan-perubahan yang 
mendukung transparansi dan akuntabilitas LSM untuk 
membantu upaya LSM untuk meningkatkan perjuangan 
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reformasi di Indonesia. 
Terakhir, seperti yang telah peneliti ketengahkan 

resume berupa lampiran lembar kerja penilaian transparasi 
dan akuntabilitas yang bersumber beberapa literature 
pengukuran terkait akuntabilitas yang terus mengalami 
revisi, maka diharapkan memberikan sedikti ilmu 
pengetahuan khususnya gambaran LSM selama ini 
terutama ditujukan pada siswa dasar hingga mahasiswa 
yang merupakan sebagai cikal bakal person sebagai bagian 
masyarakat madani nantinya sebagai salah satu pendiri 
organisasi non pemerintah yang tentunya tetap menerapkan 
Public accountable, jadi nilai-nilai berakar rakyat tetap 
dipegang, ditegakkan hingga implementasi nilai-nilai 
tersebut mampu disesuaikan dengan perubahan di era 
reformasi ini. Dan dari internal LSM sendiri yang selama 
ini sebagai masyarakat yang aktif bersebrangan nilai dengan 
pemerintah karena menyuarakan masyarakat namun tidak 
pernah mempublikasi diri, melihat LSM berupa organisasi 
yang tentunya mempunyai struktur kerja/kegiatan meski 
dalam skala kecil dan terutama dana agar tetap eksis, 
maka hal ini perlu di Audit oleh masyarakat sendiri meski 
notabene LSM terbentuk dari masyarakat madani tetapi saat 
ini nilai-nilai awal terbentuknya sudah terinfeksi oleh nilai 
modernisasi atau ada intervensi pihak-pihak di luar nilai asli 
masyarakat (social, ekonomi, politik dan kapitalisme) maka 
perlu adanya langkah konkret public accountable untuk 
menumbuhkan kembali civil society demi tegakknya good 
governance sebagai jawaban tuntutan reformasi Indonesia.
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abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh fluktuasi harga sayuran dan modal usaha terhadap pendapatan 
pedagang sayur keliling di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang sayur keliling 
yang ada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebanyak 70 orang. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 
versi 17.0 for windows ditemukan hasil bahwa fluktuasi harga sayuran (X1) dan modal usaha (X2) berpengaruh positif terhadap tingkat 
pendapatan pedagang sayur keliling (Y). Menurut hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R2) sebesar 18%. Hal ini menunjukkan 
bahwa fluktuasi harga sayuran dan modal usaha terhadap pendapatan pedagang sayur keliling mempunyai pengaruh yang rendah. 

Kata kunci: fluktuasi harga sayuran, modal usaha, pendapatan pedagang sayur keliling

abstract

This study aims to examine and analyze the effect of fluctuations in the price of vegetables and venture capital to revenue itinerant 
vegetable traders in the district of Sumbersari Jember. The sample in this study is the itinerant vegetable seller in the District of 
Sumbersari Jember as many as 70 people. Based on calculations using SPSS version 17.0 for windows was found that the results of 
fluctuations in prices of vegetables (X1) and venture capital (X2) has positive influence on the income level of itinerant vegetable seller 
(Y). According to the results of the calculation coefficient of determination (R2) of 18%. This shows that fluctuations in the price of 
vegetables and venture capital to revenue itinerant vegetable seller has low leverage.

Key words: fluctuations in the price of vegetables, venture capital, income itinerant vegetable seller

pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berada di wilayah tropis 
yang mempunyai tingkat kesuburan tanah yang sangat 
tinggi. Berbagai jenis tanaman sayuran buah-buahan 
dapat tumbuh subur di tanah Indonesia. Hal itulah yang 
menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara agraris 
yang mempunyai lahan pertanian yang luas dan tingkat 
kesuburan yang tinggi sehingga bisa menghasilkan hasil 
tanaman pangan yang cukup melimpah.

Namun akhir-akhir ini sering terjadi fenomena 
menghilangnya sejumlah jenis sayuran pokok dan sayuran 
hijau di pasaran. Sayuran pokok ini adalah jenis sayuran 
yang harus selalu ada untuk mengolah suatu masakan, 
seperti cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dll. 
Sedangkan sayuran hijau misalnya sawi, bayam, kangkung, 
buncis dll. Sering menghilangnya sayuran di pasaran 
mengakibatkan kelangkaan sayuran di pasar dan tentu saja 
berakibat melambungnya harga sayuran tersebut hingga ke 
tangan konsumen. Ini bukan masalah sepele bagi Indonesia 
yang merupakan negara agraris, yang seharusnya bisa 
memenuhi permintaan pasar dan kebutuhan masyarakat.

Kelangkaan jenis sayuran terutama sayuran pokok tentu 
akan berakibat pada tingkat konsumsi masyarakat yang 

cenderung akan turun. Hal ini juga akan memengaruhi para 
pedagang sayur keliling yang ada di masyarakat. Mereka 
tidak berani mengulak sayur tersebut karena khawatir sayur 
tidak akan laku karena terlalu mahal dan mereka akan 
menderita kerugian karena jenis sayuran tersebut tidak 
bisa bertahan lama. Sehingga sering terjadi mereka hanya 
berjualan berdasarkan pesanan konsumen.

Pedagang sayur keliling merupakan salah satu usaha 
yang melakukan kegiatan perdagangan secara eceran dan 
dilakukan dengan cara keliling di suatu daerah tertentu. 
Pedagang sayur keliling merupakan usaha bidang sektor 
informal dengan modal yang tidak besar dan cenderung 
tetap dari waktu ke waktu. Permodalan berfungsi sebagai 
sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasional. 
Modal adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun 
keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam proses 
produksi dan digunakan untuk biaya usaha. “Modal sendiri 
adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri 
seperti modal cadangan dan laba ditahan. Sedangkan modal 
asing adalah modal yang berasal dari perusahaan yang 
bersangkutan” (Bambang Riyanto 2001:23)1

Modal ini penting bagi para pedagang sayur keliling 
yang ada di Kabupaten Jember. Modal yang mereka dapat 
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adalah berasal dari modal sendiri, sehingga mereka harus 
bisa mengelola dengan sebaik mungkin untuk kelangsungan 
hidup usahanya. Besarnya modal akan berpengaruh terhadap 
banyaknya jumlah sayuran yang mereka dapat untuk dijual 
kembali kepada konsumen. Dan tentu saja akan berpengaruh 
terhadap pendapatan yang mereka terima.

Budiono2 (1992: 180) mengemukakan bahwa pendapatan 
adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang 
dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut 
Winardi3 (1992: 171) pendapatan adalah hasil berupa 
uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada 
penggunaan faktor-faktor produksi. Penerimaan tersebut 
sumber dari hasil pemasaran atau penjualan hasil usaha 
sedangkan pengeluaran merupakan biaya total yang 
digunakan selama proses produksi. Pendapatan dipengaruhi 
oleh tingkat penjualan dan besarnya modal. Semakin tinggi 
penjualan maka pendapatan juga akan meningkat. Demikian 
pula apabila modal yang dimiliki semakin besar, maka akan 
semakin besar pula peluang mendapatkan pendapatan.

Kabupaten Jember merupakan kota dengan jumlah 
penduduk kurang lebih 2,5 juta jiwa pada tahun 2014 
yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Di 
setiap daerah selalu ada profesi tukang sayur keliling yang 
biasa disebut “mlijo” yang menjajakan sayur-sayuran dari 
rumah ke rumah. Peranan mlijo ini sangat penting bagi ibu 
rumah tangga yang enggan berbelanja ke pasar tradisional. 
Mlijo ini biasa menjajakan sayurannya mulai pukul 05.00 
sampai dengan dagangan mereka habis. Biasanya mlijo ini 
sudah mempunyai pelanggan tetap, karena mereka sudah 
mempunyai wilayah pemasaran masing-masing. Namun 
dalam lingkungan atau RT terdapat lebih dari 7 mlijo atau 
pedagang sayur keliling. Hal ini membuat mlijo harus 
bisa mensiasati barang dagangan mereka dan harga yang 
ditawarkan. Karena pelanggan mereka adalah orang yang 
sama dalam satu wilayah. Sehingga konsumen mempunyai 
hak memilih pada mlijo mana dia akan berbelanja.

Kecamatan Sumbersari merupakan kecamatan yang 
berada dalam wilayah kota Jember dengan jumlah penduduk 
kurang lebih 125.981 jiwa. Ada 7 kelurahan yang termasuk 
dalam wilayah Kecamatan Sumbersari yaitu Wirolegi, 
Karangrejo, Kranjingan, Kebonsari, Tegalgede, Antirogo 
dan Sumbersari. Jumlah pedagang sayur keliling di 
Kecamatan Sumbersari terbilang cukup banyak karena 
Kecamatan Sumbersari mempunyai wilayah yang luas. 
Selain itu di Kecamatan Sumbersari juga banyak terdapat 
komplek perumahan yang jarak tempuh ke pasar induk atau 
tradisional sekitar 5 sampai 7 km. Hal ini membuat para 
ibu rumah tangga lebih memilih untuk belanja di pedagang 
sayur keliling daripada harus ke pasar.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rusdiah 
Nasution4 (2008) dengan judul “Pengaruh Modal Kerja, 
Luas Lahan, dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan 
Usaha Tani Nenas (Studi Kasus: Desa Purba Tua Baru, 
Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun)” menunjukkan hasil 
secara parsial variabel yang berpengaruh nyata terhadap 

pendapatan adalah modal kerja dan luas lahan, sedangkan 
tenaga kerja tidak memberikan pengaruh nyata. Sementara 
secara serempak ketiga variabel tersebut berpengaruh nyata 
terhadap pendapatan. 

Penelitian lain yang dilakukan Piki Andalangi, dkk5 
(2013) dengan judul “Pengaruh Modal Terhadap Pendapatan 
pedagang Kecil (Warung) di Desa Mala Kecamatan 
Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud” menunjukkan 
Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa 
modal usaha sangat menentukan pendapatan pedagang, 
hal ini ditunjukkan oleh uji signifikan di mana t hitung 
lebih besar dari t tabel 12,02 > 2,10 serta uji R sebesar 89%. 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa semakin besar 
atau semakin tinggi modal usaha maka pendapatan akan 
semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Patmawaty6 (2009) 
dengan judul “Analisis Dampak Kenaikan Harga Kedelai 
Terhadap Pendapatan Usaha Pengrajin Tahu Skala Kecil 
dan Rumah Tangga (Studi Kasis : Desa Bojong Sempu, 
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor)” menyebutkan hasil 
industri tahu di Desa Bojong Sempu memiliki usaha yang 
kecil dengan modal terbatas sehingga pada saat terjadi 
kenaikan harga sebesar 92,95$ sangat memengaruhi 
kondisi usaha pengrajin tahu. Kenaikan harga kedelai 
menyebabkan volume produksi tahu mengalami penurunan 
sebesar 32,99% sehingga menyebabkan total penerimaan 
pengrajin turun sebesar 14,25%. Penurunan volume 
produksi menyebabkan penerimaan tunai usaha mengalami 
penurunan 33,09%, penerimaan tidak tunai mengalami 
peningkatan sebesar 21,76% dan penerimaan total usaha 
mengalami penurunan 14,25%. Penurunan penerimaan 
total usaha yang lebih besar dari penurunan biaya usaha 
untuk tahu menyebabkan pendapatan yang diterima tahu 
mengalami penurunan sebesar 36,11% untuk pendapatan 
tunai dan 47,12% untuk pendapatan bersih. Nilai R/C atas 
biaya tunai mengalami penurunan sebesar 6,47% dari 1,48 
pada kondisi sebelum terjadi kenaikan harga kedelai menjadi 
1,39 pada kondisi setelah kenaikan harga kedelai. Nilai R/C 
atas biaya total mengalami penurunan sebesar 7,09% dari 
1,36 pada kondisi sebelum kenaikan harga kedelai menjadi 
1,27 setelah kenaikan harga kedelai. Usaha tahu masih 
dinilai layak untuk dijalankan karena nilai R/C lebih dari 
satu, namun penurunan nilai R/C mengindikasikan bahwa 
terjadi pengrajin tahu penurunan pendapatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh fluktuasi harga sayuran, modal usaha terhadap 
pendapatan pedagang sayur keliling di Kecamatan 
Sumbersari Kabupaten Jember.
Hipotesa dalam penelitian ini adalah :
1.  Fluktuasi harga sayuran berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang sayur keliling di Kecamatan 
Sumbersari Kabupaten Jember.

2.  Modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan 
pedagang sayur keliling di Kecamatan Sumbersari 
Kabupaten Jember.
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3.  Fluktuasi harga sayuran dan modal usaha berpengaruh 
terhadap pendapatan pedagang sayur keliling di 
Kecamatan Sumbersari 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. Obyek 
penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh tukang sayur keliling yang ada di Kecamatan 
Sumbersari Kabupaten Jember. Jumlah pedagang sayur yang 
dijadikan sample dalam penelitian ini sebanyak 70 orang. 
Hasil analisis diskriptif dengan menggunakan Program 
SPSS versi 17.0.

Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi 
linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Dan persamaan regresinya dapat dirumuskan 
sebagai berikut:

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 Djaja7, 2004: 41)

Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam 
pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan 
menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu 
variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada 
variabel yang lain (Santosa&Ashari8, 2005:125). Nilai 
koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 
0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil 
mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji 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.

Analisis F - Test
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang 
digunakan adalah 0,05. Kriteria pengujian :
– Apabila: F hit < F table, maka Ho diterima dan Ha 

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

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

Analisis T - Test
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau 
tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang 
digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil 
dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis 
alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 
secara parsial memengaruhi variabel dependen.
– Apabila: t hit < t table, maka Ho diterima dan Ha 

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

– Apabila: t hit > t table, maka maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, berarti terdapat pengaruh/hubungan 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 dilihat dari besarnya koefisien korelasi 
(r hitung) untuk menguji validitas instrumen. Kriteria 
setiap item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai r 
hitung lebih besar dari r tabel (r hit > r tabel) (Husein 
Umar9, 2008: 166).

2. 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 
(Nugroho10, 2005: 54).

hasil dan pembahasan

Analisis data dilakukan terhadap dua variabel bebas 
yaitu fluktuasi harga sayuran (X1) dan modal usaha (X2). 
Variabel terikat terdiri dari pendapatan tukang sayur 
keliling (Y). Responden dalam penelitian adalah tukang 
sayur keliling di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 
Jumlah responden adalah 70 orang responden.
1. Uji Validitas 
 Berdasarkan data hasil uji validitas instrumen penelitian 

dapat dilihat dari nilai r hitung (koefisien korelasi) 
pada tabel Correlations dengan signifikansi 0.05. 
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Hasil uji menunjukkan nilai r hitung sebesar 0.278 dan 
0.350, sedangkan nilai r tabel adalah sebesar 0.235. 
Berdasarkan kriteria yang ditentukan dari penelitian ini, 
bahwa jika nilai r hitung > r tabel maka data dinyatakan 
valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai 
r hitung > r tabel artinya, data penelitian dinyatakan 
valid.

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 di sekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal, maka model analisis data yang ada 
memenuhi asumsi normalitas dan dapat dianalisis lebih 
lanjut. 

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
3. Analisis Regresi Linear Berganda
 Setelah data diuji validitas dan normalitas maka data 

kemudian dianalisis dengan analisis regresi linier 
berganda menggunakan program SPSS 17.00 for 
windows. Hasil analisis regresi dua prediktor disajikan 
pada Tabel 1.

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan diperoleh 
model :

Y = 15.591 + 0,368 X1 + 0,609 X2 + M

Nilai masing-masing koefisien regresi variabel 
independen dari model regresi linier tersebut memberikan 
gambaran bahwa :
1. Besarnya konstanta 15.591 artinya bahwa berdasarkan 

hasil regresi linier berganda diatas menunjukkan apabila 
variabel bebas fluktuasi harga sayuran (X1), modal 
usaha (X2) serta M dalam kondisi konstan atau nol (0), 
maka variabel terikat pendapatan (Y) sebesar 15.591.

2. Koefisien Regresi Variabel bebas f luktuasi harga 
sayuran (X1) sebesar 0.368 menggambarkan bahwa 
X1 mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya Y, 
artinya apabila fluktuasi harga sayuran (X1) naik sebesar 
satu satuan, maka pendapatan (Y) akan bertambah pula 
sebesar 0,368.

3. Koefisien Regresi Variabel bebas modal usaha (X2) 
sebesar 0,609 menggambarkan bahwa X2 mempunyai 
pengaruh positif terhadap besarnya Y, artinya apabila 
modal usaha (X1) naik sebesar satu satuan, maka 
pendapatan (Y) akan bertambah pula sebesar 0,609.

4. 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 pada tabel coefficients 
(tabel 1) menunjukkan nilai signifikansi X1 sebesar 
0,034 < 0,05 artinya bahwa hipotesa H-1 diterima. 
Sedangkan nilai signifikansi X2 sebesar 0,005 < 0,05 
yang artinya bahwa hipotesa H-2 diterima.

a. Uji t
 Nilai t hitung pada tabel coefficient (tabel 1) variabel 

fluktuasi harga sayuran (X1) menunjukkan nilai 2.168. 
Nilai t hitung (2.168) > nilai t tabel (1.996) sehingga dapat 
disimpulkan variabel X1 berpengaruh positif terhadap 
pendapatan pedagang sayur keliling (Y). Sedangkan 
nilai t hitung modal usaha (X2) menunjukkan nilai 2.897. 

Tabel 1. Hasil analisis regresi dua prediktor

Coefficientsa

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 15.591 4.035 3.864 .000

x1 .368 .170 .241 2.168 .034 .987 1.013
x2 .609 .210 .323 2.897 .005 .987 1.013

a. Dependent Variable: y
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Nilai t hitung (2.897) > nilai t tabel (1,996) sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh 
positif terhadap pendapatan pedagang sayur keliling 
(Y). 

b. Uji F
 Uji F di gunakan untuk menganalisis hipotesis fluktuasi 

harga sayuran dan modal usaha secara simultan 
berpengaruh terhadap pendapatan pedagang sayur 
keliling di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada tabel ANOVA 
(tabel 2) diperoleh nilai F sebesar 7.365 lebih besar dari F 
tabel 1.996. Hal ini berarti bahwa hipotesis alternatif (H-3) 
yang menyatakan fluktuasi harga sayuran dan modal usaha 
berpengaruh terhadap pendapatan diterima.

Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS didapat 
hasil seperti pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel Model Summary (tabel 3), R square 
sebesar 0.180 menunjukkan bahwa variabel fluktuasi harga 
sayuran (X1) dan modal usaha (X2) berpengaruh terhadap 
pendapatan (Y) sebesar 18%, sedangkan sisanya 82% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Tingkat hubungan antara variabel X dengan 
variabel Y masuk dalam kategori hubungan sangat rendah 
(0.180).

Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka diperoleh 
kesimpulan hasil uji hipotesis sebagai berikut :
1. Pengaruh fluktuasi harga sayuran terhadap pendapatan 

pedagang sayur keliling
 Hipotesis pertama (H-1) yang menyatakan bahwa 

f luktuasi harga sayuran berpengaruh terhadap 
pendapatan pedagang sayur keliling diterima. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga sayuran 
berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang 

sayur keliling di Kecamatan Sumbersari Kabupaten 
Jember. Beberapa kondisi yang dapat menjelaskan 
adanya pengaruh tersebut antara lain :
a. Kenaikan harga sayuran terutama sayuran pokok 

yang tidak mengenal musim, artinya kenaikan harga 
sayur tersebut tidak bisa di prediksi penyebabnya 
memengaruhi jumlah ketersediaan sayuran yang 
ada di pasar induk tempat mereka kulakan.

b. Langkanya persediaan jenis sayuran di saat harga 
melambung naik membuat pedagang sayur keliling 
mengambil barang (sayuran) dalam jumlah sedikit, 
hal tersebut akan mengurangi peluang pendapatan 
karena sedikitnya jumlah sayuran tersebut.

c. Ketika harga tinggi pada saat mereka kulakan, para 
pedagang memilih mengambil laba lebih sedikit di 
banding ketika sayuran pada harga normal. Hal ini 
bertujuan agar pelanggannya tidak berpaling pada 
pedagang sayuran keliling lain.

2. Pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang 
sayur keliling

 Hipotesis kedua (H-2) yang menyatakan bahwa modal 
usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang 
sayur keliling diterima. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa modal usaha berpengaruh positif terhadap 
pendapatan pedagang sayur keliling. Beberapa kondisi 
yang dapat menjelaskan pengaruh tersebut antara lain:

Tabel 2. ANOVAb

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 86.858 2 43.429 7.365 .001a

Residual 395.085 67 5.897
Total 481.943 69

a. Predictors: (Constant), x2, x1  b. Dependent Variable: y

Tabel 3. Model Summaryb

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1 .425a .180 .156 2.42833 2.314

a. Predictors: (Constant), x2, x1  b. Dependent Variable: y

Tabel 4. Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Cukup kuat
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,00 Sangat kuat

Sumber : Sugiyono11 (1999:216)
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a. Modal usaha para pedagang sayur relatif tetap 
dari waktu ke waktu yang menyebabkan jumlah 
sayuran yang mereka dapat tidak akan selalu sama 
setiap saat. Hal ini berdampak pada pendapatan 
mereka, karena pendapatan mereka tergantung 
pada banyaknya jumlah sayur yang dapat di kulak 
oleh para pedagang.

b. Untuk menambah modal usaha, para pedagang 
tidak pernah mendapatkan bantuan dari lembaga 
keuangan sehingga mereka memperolehnya dari 
lembaga non keuangan atau perorangan yang 
memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup 
tinggi. Sebagian pendapatan di gunakan untuk 
mengangsur secara harian kepada lembaga non 
keuangan sehingga akan memengaruhi jumlah 
pendapatan yang mereka peroleh.

3. Pengaruh fluktuasi harga sayuran dan modal usaha 
terhadap pendapatan pedagang sayur keliling

 Hipotesis ketiga (H-3) yang menyatakan bahwa fluktuasi 
harga sayuran dan modal usaha berpengaruh terhadap 
pendapatan pedagang sayur keliling diterima. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga sayuran 
modal usaha secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap pendapatan pedagang sayur keliling. Beberapa 
kondisi yang dapat menjelaskan pengaruh tersebut 
antara lain :
a. Ketika harga sayuran naik sementara modal usaha 

relatif tetap, hal ini berpengaruh terhadap jumlah 
sayuran (dagangan) yang di dapat semakin sedikit. 
Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan para 
pedagang sayur keliling.

b. Ketika harga sayuran naik dan pedagang 
ingin menambah modal dengan cara pinjaman 
dengan bunga harian yang cukup tinggi, hal ini 
memengaruhi tingkat pendapatan karena pedagang 
terbebani membayar angsuran dan bunga pinjaman 
secara harian.

4. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan 
besarnya pengaruh fluktuasi harga sayuran dan modal 
usaha terhadap pendapatan pedagang sayur keliling 
sebesar 18% sedangkan sebesar 82% di pengaruhi 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Rendahnya pengaruh ini dipengaruhi beberapa kondisi 
sebagai berikut :
a. Pada saat harga sayuran naik dengan cukup tinggi, 

sebagian pedagang memilih untuk tidak berjualan 
karena takut akan menanggung risiko kerugian jika 
sayurannya tidak laku.

b. Ketika harga sayuran naik tingkat konsumsi 
masyarakat cenderung akan menurun. Maka 
para pedagang sayur akan mengulak sayur-sayur 
tersebut berdasarkan pesanan dari konsumen agar 
mereka tidak rugi jika sayuran tidak laku karena 
menurunnya tingkat konsumsi masyarakat.

c. Pada saat harga sayuran naik dengan cukup tinggi, 
sebagian pedagang memilih untuk tidak berjualan 
karena takut modal yang mereka bawa tidak cukup 
untuk mendapatkan sayuran yang cukup jumlahnya 
untuk dijajakan.

d. Para pedagang menurunkan capaian keuntungan 
untuk setiap sayur yang mengalami kenaikan agar 
para pelanggan tidak berpaling pada pedagang lain 
yang mempunyai modal lebih besar.

e. Beralihnya konsumen pada sayuran yang sudah 
masak karena dianggap lebih hemat jika di 
bandingkan dengan memasak sendiri ketika harga 
sayuran melambung tinggi.

kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa :
1. Fluktuasi harga sayuran berpengaruh positif terhadap 

pendapatan pedagang sayur keliling di Kecamatan 
Sumbersari Kabupaten Jember.

2. Modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan 
pedagang sayur keliling di Kecamatan Sumbersari 
Kabupaten Jember.

3. Fluktuasi harga sayuran dan modal usaha secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan 
pedagang sayur keliling di Kecamatan Sumbersari 
Kabupaten Jember.

saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini dapat 
diajukan saran-saran sebagai berikut :
1. Pemerintah harus bisa menjaga kestabilan harga sayuran 

yang ada di pasar, agar harga tidak berfluktuasi tanpa 
terkendali.

2. Upaya operasi pasar yang selama ini dilakukan untuk 
menurunkan harga tidak begitu efektif dampaknya 
terhadap penurunan harga secara global. Sehingga 
pemerintah seharusnya lebih kepada berupaya 
untuk menggalakkan swasembada pangan dan tidak 
tergantung pada impor sayuran mengingat lahan 
pertanian di Indonesia ini masih sangat luas.

3. Pemerintah mempermudah regulasi pertanian, seperti 
pengadaan pupuk yang cukup dengan harga yang stabil 
dan terjangkau agar para petani bisa menjalankan 
pertaniannya dengan lebih baik dan tidak terlalu 
terbeban ongkos produksi pertanian.

4. Pemerintah lebih memperhatikan usaha sektor 
informal terutama pedagang sayur keliling dalam hal 
pemberian kredit untuk meningkatkan modal usaha 
agar mereka tidak mencari pinjaman pada pemberi 
kredit perseorangan dengan bunga yang sangat tinggi.
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abstrak

Framework dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum yang di sebut dengan Syariah.Penataan sistem 
keuangan syariah nasional untuk menghasilkan informasi yang dipercaya oleh penggunanya. Menata sistem keuangan syariah nasional 
di mulai dari management accounting system. Tekanan penataan sistem keuangan syariah ini menguatkan pemahaman agama Islam. 
Dengan demikian diharapkan prinsip nubuwwah dapat dimiliki. Prinsip nubuwwah yang dimiliki oleh sumberdaya manusia yang 
mengolah data dan manajer maka akan menghasilkan informasi yang valid dan keputusan yang tepat dan bermutu.

Kata kunci: management accounting system, sistem keuangan syariah nasional, prinsip nubuwwah

abstract

The basic framework of the Islamic financial system is a set of rules and laws of the call with the Shariah. Structuring national 
Islamic financial system to generate information that is trusted by its users. Reforming the national Islamic financial system at the start 
of the management accounting system. Pressure structuring Islamic financial system reinforces the understanding of Islam. It is expected 
nubuwwah principle can be owned. Nubuwwah principle owned by the human resources manager to process the data and it will produce 
information that is valid and appropriate decisions and quality.

Key words: managemet accouning system, A national Islamic financial system, the principle nubuwwah

pendahuluan

Peneliti akuntansi Islam menyatakan bahwa filsafat 
Barat menjadi acuan yang mendasari sistem akuntansi 
konvensional yang tidak sesuai dengan keyakinan Muslim 
(Velayutham 2014). Secara tradisional, agama berperan 
membentuk dan menegakkan perilaku etis dan kejujuran 
(Lewis 2001). Akuntansi konvensional didasarkan pada 
sudut pandangan filosofis rasionalis ekonomi yang meliputi 
prinsip-prinsip: individualisme, kepentingan pribadi dan 
pemaksimalan laba (Velayutham 2014). Prinsip-prinsip 
akuntansi konvensional berbeda dengan akuntansi Syariah. 
Akuntansi Syariah didefinisikan sebagai sistem akuntansi 
alternatif yang bertujuan menyediakan informasi yang 
memungkin dilakukannya bisnis sesuai dengan hukum 
syariah (Wagh dan Gadade 2013).

Prinsip syariah melarang riba maka cirikhusus 
dari sistem keuangan syariah adalah larangan mutlak 
pembayaran dan penerimaan bunga (Khan dan Mirakhor 
1989). Dengan demikian framework dasar sistem keuangan 
syariah adalah seperangkat aturan dan hukum yang di sebut 
dengan Syariah (Iqbal 1997). Syariah di Islam didasarkan 
pada dua sumber, yaitu: Al-Qur’an dan Al-Hadist. Tujuan 
utama dari Syariah adalah untuk mendidik individu untuk 
menegakkan keadilan dan memberikan manfaat pada 
manusia di dunia (Haniffa dkk. 2004). Lebih dalam lagi 
Islam mengajarkan ke-Tauhid-an yang didalamnya terdapat 

pernyataan: (1) melakukan bisnis berdasarkan kepercayaan 
pada Allah dan etika syariah serta moralitas, (2) melakukan 
bisnis sebagai ibadah kepada Allah SWT dan mewujudkan 
peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dan (3) 
pengelolahan sumber daya untuk kepentingan alam semesta 
dan manusia (Triyuwono 2013).

Melihat kekhususan sistem keuangan syariah maka 
paper ini mencoba memberikan usulan dalam menata sistem 
keuangan syariah nasional pada sisi mikronya. Penulis 
menggunakan management accounting system sebagai 
obyeknya. Alasannya, management accounting system 
memenuhi kebutuhan manajer atas informasi (Govindarajan 
1984; Mia dan Chenhall 1994) dan digunakan sebagai 
fasilitas pengambilan keputusan (Chong dan Eggleton 
2003).

peran management accounting system

Pengambilan keputusan merupakan suatu fenomena 
bisnis. Oleh Drucker fenomena tersebut dipercayai sebagai 
masa depan manajemen (Pedarpur dkk. 2013). Keputusan 
yang diambil dengan memilih beberapa alternatif tidak 
lepas dari peran akuntansi (Kurniawati dkk. 2013) yang 
merupakan sarana bisnis (Triyuwono 2013). 

Sistem akuntansi dapat membantu manajemen 
mengambil keputusan dengan menyediakan informasi 
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yang relevan untuk keputusan (Siyanbola dan Tunji 2012). 
Lebih lanjut Siyanbola dan Tunji (2012) menyatakan 
bahwa keefektifan dan keefisienan informasi akuntansi 
memainkan peran penting dalam keputusan manajemen. 
Artinya manajemen menggunakan akuntansi sebagai dasar 
pengambilan keputusan (Gibson 1963).

Dalam suatu organisasi sistem informasi yang dihasilkan 
oleh akuntansi (accounting infromation system) ini terbagi 
menjadi dua: (1) financial accounting system dan (2) 
management accounting system (Hansen dan Mowen 2007; 
Alikhani dkk. 2013). Oleh Alikhani dkk. (2013) pembagian 
information accounting system tergambar dari komunikasi 
management information system (MIS) dan accounting 
information system (AIS) sebagai berikut: 

Sejarah management accounting system berkembang 
pada akhir 1880-an dan memberikan informasi untuk 
internal. Pertengahan 1920-an, management accounting 
system digunakan untuk kegiatan yang beragam seperti: 
perencanaan, pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi 
(Waweru 2010). Management accounting system adalah 
sarana utama di mana perusahaan meganational beberapa 
hampir menguasai dunia dari tahun 1990-an(Mia 1998). 
Perkembangan management accounting system ini di dorong 
dengan munculnya dan pertumbuhan cepat dari kereta api 
pada abad ke 19 (Waweru 2010). Dalam bukunya Johnson 
dan Kaplan (1997) memberikan suatu kesimpulan bahwa 

management accounting system berevolusi untuk memotivasi 
dan mengevaluasi efisiensi proses internal dan tidak 
mengukur keuntungan organisasi secara keseluruhan. 

Management accounting system adalah bagian dari 
accounting information system (Alikhani dkk. 2013) yang 
berperan memudahkan manajerial dalam pengambilan 
keputusan (Chong dan Eggleton 2003). Secara tradisional, 
management accounting system memiliki tujuan utama, 
yaitu: menginformasikan biaya produk dan peningkatan 
efisiensi penggunaan tenaga kerja dan bahan baku (Ajibolade 
2013) dalam aktivitas bisnis. Lebih jauh AL-Hazmi (2010) 
mengatakan bahwa management accounting system mampu 
mendukung pengembangan proses perubahan strategis. 
Bahkan management accounting system mempengaruhi 
kinerja manajerial (Chenhall dan Morris 1986; Mia dan 
Chenhall 1994).

Lebih dari itu, management accounting system 
juga memainkan peran penting bagi manajemen dalam 
memfasilitasi pengambilan keputusan (Mehrsa dkk. 2013) 
dan memuaskan kebutuhan pengguna informasi (Bouwens 
dan Abernethy 2000). Management accounting system yang 
merupakan bagian dari sistem pengendalian di organisasi 
(Macintosh dan Daft 1987; Chia 1995) ini oleh Kloot (1997) 
dinyatakan mampu meningkatkan pembelajaran organisasi. 
Kemampuan melakukan pembelajaran organisasi (learning 
organization) tersebut dikarenakan management accounting 
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system menyediakan sarana perolehan pengetahuan, 
pendistribusian informasi, dan menyimpan informasi 
mengenai penggunaan sumber daya dan efektivitasnya 
(Kloot 1997). 

Management accounting system merupakan bagian 
penting dari perencanaan formal dan sistem pengendalian 
bagian organisasi (Chenhall dan Morris 1995). Perencanaan, 
pengendalian dan pengambilan keputusan merupakan 
aktivitas proses manajemen (Hansen dan Mowen 2007). 
Manajemen merupakan sub sistem organisasi model 
aspeknya dibutuhkan aspek organisasi (Charlton dan Andras 
2003). Management accounting system adalah bagian dari 
proses manajemen yang dibutuhkan aspek organisasi karena 
sistem ini memberikan informasi untuk manajemen saat 
mengambil suatu keputusan. Davila dan Foster (2005) 
menafsirkan management accounting system sebagai 
bagian dari management control system yang berulang dan 
diformalkan, rutin dan mengumpulkan desain mekanisme 
informasi untuk membantu manajer membuat keputusan 
atau memenuhi responbilitas. Dengan demikian management 
accounting system dapat didefinisikan sebagai seperangkat 
penting dalam praktek manajemen untuk pengambilan 
keputusan dan sistem pengendalian organisasi, yang mana 
di rancang untuk menyediakan informasi kepada manajer 
untuk mengambil keputusan dan fungsi pengendalian 
(Chenhall 2003).

Dari uraian mengenai management accounting system 
maka dapat digambarkan peranannya pada Gambar 2.

menata sistem keuangan syariah nasional dengan 
management accounting system

Istilah sistem keuangan Islam atau syariah adalah relatif 
baru yang muncul di tahun 1980-an (Iqbal 1997). Sistem 
keuangan syariah tidak hanya pada perbankan saja namun 
aktivitas yang berhubungan dengan keuangan seperti 
finance, pasar modal dan sebagainya. Sistem keuangan 
syariah di bangun dengan landasan filosofis yang melampaui 
interaksi faktor produksi dan perilaku ekonomi (Iqbal 
1997). Lebih lanjut Iqbal (1997) menyatakan bahwa sistem 
keuangan syariah menitik beratkan pada etika, moral, sosial 
dan berdimensi pada agama Islam untuk meningkatkan 
kesejahteraan umat. Pernyataan Iqbal (1997) tersebut senada 
dengan ungkapan Ibrahim dan Yaya (2005) bahwa Islam 
didasarkan pada perilaku etis dan moral. 

Pada dasarnya, akuntansi adalah sebuah sistem 
informasi (Crandall 1969). Sistem informasi lebih menonjol 
dengan adanya perkembangan teknologi dan meningkatnya 
kebutuhan informasi (Alikhani dkk. 2013).Sistem informasi 
yang sukses dapat di ukur dengan dua cara: (1) an 
information economic model, dan (2) information system 
success model DeLone and McLean.

An information economic model merupakan suatu 
model yang menyediakan framwork kerja berkenaan 
dengan informasi yang digunakan sebagai dasar membuat 
keputusan dan melakukan tindakan (Crandall 1969). Model 
ini dikembangkan oleh Crandall (1969) untuk mengukur 
sistem informasi dengan tiga pengukuran: (1) user utility, 
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accounting system dapat didefinisikan sebagai seperangkat penting dalam praktek 

manajemen untuk pengambilan keputusan dan sistem pengendalian organisasi, 

yang mana di rancang untuk menyediakan informasi kepada manajer untuk 

mengambil keputusan dan fungsi pengendalian (Chenhall 2003). 

Dari uraian mengenai management accounting system maka dapat 

digambarkan peranannya sebagai berikut: 

Gambar 2 
Peran dan pengaruh management accounting system 
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(2) action taken dan (3) decision maker (Gallagher 1974).
Model yang diberikan Crandall (1969) oleh Gallagher (1974) 
disederhanakan seperti gambar 3.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa model ini menyediakan 
framework melihat dunia nyata yang di olah menjadi 
informasi dan digunakan dasar mengambil keputusan. 
Sistem informasi yang telah di olah akan digunakan 
pengambil keputusan dengan decision rule. Decision 
rule dalam konteks ini adalah strategi yang menunjukkan 
bagaimana decision maker menanggapi pesan dari sistem 
informasi (Crandall 1969). Sistem informasi akan berakhir 
pada tindakan (action taken) dari pengambil keputusan 
(decision maker) yang berdampak pada pengguna (user).

Pengukuran sistem informasi yang lain berdasarkan 
kajian penelitian menjadi isu penting. Sistem informasi 
menghasilkan manfaat yang signifikan bagi organisasi 
saat penggunanyamempelajari dan menggunakan semua 
kemampuan sistem tersebut (Montesdioca dan Macada 2015). 
Sudah banyak peneliti mendapatkan temuan keberhasilan 
sistem informasi ditentukan oleh kepuasan pengguna 

(Baley dan Pearson 1983; DeLone dan McLean 1992; Doll 
dan Torkzadeh 1988; Igbaria dan Tan 1997). Secara luas, 
kepuasan pengguna dipakai untuk mengevaluasi aspek 
kognitif pengguna dalam memanfaatkan sistem informasi 
(Au dkk. 2002). Ada juga beberapa peneliti (Baley dan 
Pearson 1983; Ives dkk. 1983; Seddon 1997) menyatakan 
bahwa kepuasan pengguna menjadi topik menarik karena 
intervenernya terhadap teknologi informasi investasi dan 
realisasi nilai ekonomi.

Kepuasan pengguna menjadi faktor penting sehingga 
seringkali digunakan sebagai pengganti sistem informasi 
manajemen yang efektif (Doll dan Torkzadeh 1988). 
Kepuasan pengguna (user satisfaction) merupakan intervener 
utama dalam teknologi informasi dan realisasi nilai ekonomi 
sehingga kepuasan pengguna ini adalah topik yang menarik 
dalam beberapa dekade (Sun dkk. 2014). Lebih jauhDeLone 
dan McLean (1992) mengatakan bahwa kepuasan pengguna 
merupakan salah satu variabel yang relevan untuk menilai 
keberhasilan sistem informasi. Dalam studinya DeLone dan 
McLean (1992) menggambarkan model kepuasan pengguna 7 
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terkait dengan kualitas informasi dengan dampak terhadap 
individual maupun organisasi seperti pada Gambar 4.

Dari dua model: (1) an information economic model dan 
(2) I/S success model DeLone and McLean merupakan dasar 
menata sistem keuangan syariah nasional secara mikro. 
Dasar berikutnya adalah pernyataan Iqbal (1997): sistem 
keuangan syariah menitik beratkan pada etika, moral, 
sosial dan berdimensi pada agama Islam. Dengan ditambah 
pernyataan dari Ibrahim dan Yaya (2005) yang menyatakan 
bahwa Islam didasarkan pada perilaku etis dan moral.

Penataan sistem keuangan syariah nasional dapat 
digambarkan pada Gambar 5.

Gambar 5 yang merupakan usulan dalam menata 
sistem keuangan syariah nasional dapat dijelaskan sebagai 
berikut:
1. Mengacu pada pernyataan Iqbal (1997) maka 

pengolahan data dari transaksi dilakukan oleh sumber 
daya manusia yang dibekali filter berupa agama Islam. 
Pembelajaran agama berupa: tauhid, syariah dan 
akhlak. Dengan demikian sisi moral, etika dan sosial 
dimiliki oleh sumber daya manusia yang menangani 
transaksi data. Input data memiliki peran penting 
atas kualitas informasi yang dihasilkan. Untuk itu 
diharapkan pembelajaran agama diharapkan munculnya 
prinsip nubuwwah. Prinsip nubuwwah ada empat, yaitu: 
(1) siddiq berarti jujur dan benar; (2) Amanah berarti 
dapat dipercaya; (3) Tablig berarti komunikatif dan 
transparan, dan (4) Fatanah berarti kecerdasan dan 
intelektual. Dengan dimilikinya prinsip nubuwwah 
merupakan filter terhadap realitas dunia. Dengan prinsip 
nubuwwah ini maka sumber daya manusia yang ada di 
bagian ini dapat bekerja berdasarkan hukum syariah.

2. Hasil dari pekerjaan menangani data transaksi akan 
mendapat sentuhan religi. Dengan demikian hasil 
pekerjaan mencerminkan dimensi agama yang 
diwujudkan dalam angka. 

3. Data transaksi yang di olah sumber daya manusia yang 
memiliki prinsip nubuwwah ini akan terakumulasi 
dalam management accounting system yang keakuratan 
data tidak diragukan lagi

4. Management accounting system yang mengolah data 
transaksi dari sumberdaya manusia dengan prinsip 
nubuwwah akan mengacu kepada ke maslahat-an dan 
akan memberi ke maslahat-an. 

5. Management accounting system akan menghasilkan 
informasi dengan kualitas sistem dan kualitas informasi 
yang berpegang prinsip nubuwwah. Dengan demikian 
informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

6. Tidak berbeda juga dengan sumber daya manusia 
yang menangani input data. Manajer selaku pengambil 
keputusan (decision maker) juga diberi pembelajaran 
agama Islam. Dengan pembelajaran agama diharapkan 
prinsip nubuwwah juga melekat di manajer.

7. Manajer dengan kekuatan prinsip nubuwwah akan 
bekerja dengan baik dan mampu mengambil keputusan 
dengan jernih. Dengan demikian kinerja manajer 
meningkat dan ini berdampak pada peningkatan kinerja 
organisasi.

8. Peningkatan kinerja organisasi akan memiliki 
multiple efek positif. Bagi manajer akan mendapatkan 
penghidupan dari organisasi. Tentunya penghidupan 
yang didasari prinsip nubuwwah akan membawah 
barokah bagi penerimanya.

Gambar 5. Bangunan sistem keuangan Syariah Nasional dari sisi mikro
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9. Demikian pula bagu sumberdaya manusia yang 
mengolah data, mereka juga mendapatkan seperti yang 
di terima manajer.

10. Management accounting system yang digunakan 
manajer dalam mengambil keputusan ini aan terintegrasi 
dalam menghasilkan financial accounting system. 
Financial accounting system ini akan digunakan pihak 
eksternal.

kesimpulan

Dua model pengukuran keberhasilan sistem informasi: 
(1) an information economic modelyang dikembangkan 
Crandalldan (2) I/S success model DeLone and McLean 
dijadikan pedoman menata sistem keuangan syariah 
nasional. Penguatan menata sistem keuangan syariah 
nasional dikuatkan pernyataan pernyataan Iqbal (1997): 
sistem keuangan syariah menitik beratkan pada etika, moral, 
sosial dan berdimensi pada agama Islam. Dan pernyataan 
Ibrahim dan Yaya (2005) yang menyatakan bahwa Islam 
didasarkan pada perilaku etis dan moral.

Sistem keuanga syariahnasional di sisi mikro dengan 
melakukan pembelajaran agama lebih mendalam kepada 
sumberdaya manusia yang bertugas di pengolahan data 
dan manajer sebagai pengambilan keputusan. Dengan 
berpegang pada prinsip nubuwwahmaka input data 
tingkat keakuratan tidak diragukan lagi. Management 
accounting system yang didalamnya merupakan kumpulan 
data akan memberikan informasi dengan kekuatan sistem 
dan kekuatan informasi. Manajer yang menggunakan 
fasilitas management accounting system sebagai sarana 
keputusan akan menghasilkan keputusan yang bermutu dan 
bermanfaat. Dampak keputusan manajer akan meningkatkan 
kinerjanya.

Penataan sistem keuangan syariah nasional dari sisi 
mikro ini akan memberikan kontribusi kepada financial 
accounting system. Management accounting system 
memberikan data yang valid untuk di olah menjadi financial 
accounting.
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abstract

The aim of this study was to determine the effect of disclosure on the Internet Financial Report response market and know the 
difference between the market response before and after the date of publication of the financial statements on the website. Internet 
Financial Reporting (IFR) at this time is voluntary. So that there are no special regulations concerning IFR, this causes differences 
IFR practice among companies. Some companies disclose financial statements using only low-level technology, while other companies 
disclose full financial statements using Web sophistications such as multimedia and analytical tools. Testing the hypothesis in this study 
using multiple regression, one-sample t test and Wilcoxon test. The results showed there were significant positive effect internet reporting 
(IFR) on the market response. While the second hypothesis shows that there are differences between the market response before and 
after the date of publication, the difference occurs between D+1 to D+4.

Key words: Internet Financial Report, Abnormal return, Comulatif abnormal Return, market response, website

latar belakang

Teknologi komputer yang berkembang pesat memiliki 
dampak signifikan terhadap praktik akuntansi dan 
komunikasi akuntansi. Sejak tahun 1995 sejumlah 
perusahaan telah mengkomunikasikan informasinya 
melalui Worl wide Web. Awalnya informasi tersebut 
hanya ditekankan untuk strategi pemasaran saja, namun 
pada perkembangannya banyak perusahaan-perusahaan 
yang memanfaatkan keuntungan dari web untuk 
menyebarluaskan informasi keuangan. Xiaoetal (2004) 
yang menyebutkan bahwa internet menawarkan berbagai 
macam kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan 
pengungkapan informasi keuangan lebih baik dengan 
biaya yang lebih rasional serta dapat meraih pengguna 
yang lebih luas tanpa keterbatasan secara geografis. 
Atas dasar penggunaan media internet sebagai sarana 
untuk memperoleh informasi keuangan maka muncullah 
suatu media pendukung penyajian laporan keuangan yaitu 
pelaporan keuangan melalui internet (Internet Financial 
Reporting-IFR).

Namun demikian, pada saat ini, Internet Financial 
Reporting (IFR) bersifat sukarela. Sehingga dengan 
tidak ada peraturan khusus tentang IFR, menyebabkan 
terdapat perbedaan praktek IFR antar perusahaan. 
Beberapa perusahaan mengungkapkan laporan keuangan 
hanya menggunakan tingkat rendah teknologi, sementara 
perusahaan yang lain mengungkapkan secara penuh laporan 
keuangan menggunakan sophistications Web seperti 
multimedia dan alat-alat analisis.

Cheng, Lawrence dan Coy (2000) mengembangkan 
indeks untuk mengukur kualitas pengungkapan IFR dari Top 
40 perusahaan Selandia Baru. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 32 (80%) dari perusahaan dalam sampel memiliki 
website dan 70% dari sampel menyajikan informasi 
keuangan pada situs Web mereka. Dari 32 perusahaan yang 
memiliki website, hanya 8 (25%) perusahaan mencetak 
lebih dari 50% pada indeks berdasarkan memiliki situs 
yang cukup berkembang dengan baik. Situs Web Telecom 
Corporation Selandia Baru Terbatas mencapai nilai tertinggi 
dari 79%. 

Davey dan Homkajohn (2004) meneliti Corporate 
Internet Reporting: An Asian Example, menggunakan 
indeks kualitatif yang dikembangkan oleh Chengetal., 
(2000), dengan 4 kategori pengungkapan. Studi empiris 
tersebut dilakukan pada 40 perusahaan terbesar di Thailand. 
Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kategori 
pengungkapan berkaitan dengan dukungan pengguna dan 
konten terbukti lebih tinggi daripada ketepatan waktu dan 
teknologi pada situs perusahaan Thailand.

Almilia(2009) melakukan penelitian tentang komparasi 
indeks IFR pada website perusahaan go public di Indonesia 
dengan menggunakan sampel kelompok perusahaan LQ-
45.Kelompok perusahaan yang dikomparasikan adalah 
perbankan, LQ-45 serta Non Bank. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang belum 
memanfaatkan secara optimal sarana yang disediakan 
dalam website. Dari 343 perusahaan, hanya 213 perusahaan 
yang memiliki I dengan kualitas pengungkapan yang 
bervariasi. Namun pada industri perbankan, rata-rata indeks 
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yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan kelompok sampel 
lainnya.

Penelitian Akhirudin (2012) menjelaskan tidak terdapat 
pengaruh IFR terhadap respons pasar, hal ini terjadi karena 
IFR menyediakan informasi yang kurang relevan bagi pasar 
sehingga tidak di respons oleh pasar. Sedangkan lebih lanjut 
hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 
respons pasar antara sebelum dan sesudah tanggal publikasi 
di website perusahaan.

tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis:
1. Apakah pengungkapan Internet Financial Report 

berpengaruh terhadap respons pasar.
2. Apakah terjadi abnormal retur saham antara sebelum 

dan setelah tanggal publikasi laporan keuangan di 
website.

3. Apakah terdapat perbedaan respons pasar antara 
sebelum dan setelah tanggal publikasi laporan keuangan 
di website.

Kerangka Teoritis & Pengajuan Hipotesis
Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pasar 

adalah pasar modal (capital market) dan pasar uang. Suatu 
pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun, baik 
investor individu maupun investor institusi, akan mampu 
memperoleh return tidak normal (abnormal return), setelah 
disesuaikan dengan risiko, dengan menggunakan strategi 
perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang terbentuk 
di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada atau 
“stock prices reflect all available information”. Ekspresi 
yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien 
harga-harga aset atau sekuritas secara cepat dan utuh 
mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau 
sekuritas tersebut. 

Fama (1970) mengkategorikan hipotesis pasar efisien 
menjadi tiga bentuk yakni pasar efisien lemah, pasar 
efisien setengah kuat, dan pasar efisien sangat kuat. Teori 
hipotesa pasar setengah kuat melandasi tentang value 
relevance informasi laba (pengaruh pengumuman laba 
terhadap reaksi investor). value relevance informasi laba 
membuktikan bahwa laba memiliki relevance value yang 
diketahui dari pengaruhnya terhadap reaksi investor yang 
digambarkan dalam harga saham. Semakin besar laba maka 
reaksi invetor akan semakin tinggi. untuk mengukur value 
relevance informasi laba atau untuk mengetahui hubungan 
laba terhadap retur saham dapat diukur menggunakan 
Comulatif Abnormal return.

Signaling theory membahas permasalahan mengenai 
Asimetri informasi. Teori ini didasarkan pada premis 
bahwa manajer dan pemegang saham tidak mempunyai 
akses informasi perusahaan yang sama. Ada informasi 

tertentu yang hanya diketahui oleh manajer, sedangkan 
pemegang saham tidak tahu informasi tersebut. Jadi, ada 
informasi yang tidak simetri (asymmetric information) 
antara manajer dan pemegang saham. Akibatnya, ketika 
struktur modal perusahaan mengalami perubahan, hal itu 
dapat membawa informasi kepada pemegang saham yang 
akan mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Dengan kata 
lain, terjadi pertanda atau sinyal (signaling).

Asimet r i informasi ter jadi ket ika terdapat 
ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh satu 
pihak dengan pihak yang lain. Teori keagenan (agency 
teori) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara 
manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai 
prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih 
mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 
masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan 
stakeholder lainnya. Jadi, asimetri informasi timbul karena 
satu pihak memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh 
pihak lain.

Pengaruh Pengungkapan Internet Financial Report 
terhadap respons pasar

Penelitian mengenai dampak dari informasi keuangan 
yang disajikan melalui media internet dilakukan oleh 
Hunterdan Smith (2007) dan hasilnya membuktikan 
bahwa pasar merespons informasi yang disajikan melalui 
internet, informasi tersebut berguna untuk jangka waktu 
yang lama. Penelitian mengenai dampak informasi 
keuangan yang disajikan melalui media internet terhadap 
harga saham di Taiwan telah dilakukan oleh Lai etal 
(2009), d a n  hasilnya membuktikan bahwa perusahaan 
yang menerapkan IFR dan perusahaan dengan tingkat 
pengungkapan informasi yang tinggi cenderung mempunyai 
abnormal return yang lebih besar. Sedangkan Akhirudin 
(2012) mencoba mengembangkan penelitian yang 
bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
tingkat pengungkapan informasi yang disajikan di website 
perusahaan terhadap reaksi pasar yang tercermin dari 
adanya abnormal return saham pada perusahaan yang 
terdaftar diIndeks Kompas 100 selama tahun 2011 dan 
hasilnya tidak terdapat pengaruh pelapora keuangan di 
internet terhadap respon pasar.

Agustina dan Kianto (2012) meniliti pengaruh informasi 
laba akuntansi terhadap abnormal return pada perusahaan 
yang terdaftar dalam Indeks LQ 45 selama tahun 2010. Hasil 
penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara laba akuntansi dengan abnormal 
return saham perusahaan.

Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan kerangka teoritis dan penelitian terdahulu, 

pengajukan hipptesis pada penelitian ini adalah/;
H1 :  Pengungkapan Internet Financial Report 

berpengaruh terhadap respon pasar
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H2 :  Apakah terjadi abnormal retur saham antara sebelum 
dan setelah tanggal publikasi laporan keuangan di 
website

H3 : Terdapat perbedaan respons pasar antara sebelum 
dan setelah tanggal publikasi laporan keuangan di 
website

Kerangka Model
Berikut adalah kerangka model penelitian:
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Gambar 1. Kerangka model penelitian

metode penelitian

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terkategori dalam 50 perusahaan dengan saham teraktif 
berdasarkan nilai perdagangan. Pemilihan sampel penelitian 
berdasarkan pada purposive sampling dan diperoleh 49 
perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Internet Financial Report (IFR) dan Abnormal 
Return (AR). Respons pasar ditunjukkan dengan adanya 
pergerakan return saham dan perbedaan harga saham 
sebelum dan sesudah publikasi informasi keuangan di 
website perusahaan. 

Internet Financial Report (IFR)
Dalam penelitian ini Internet Financial Report (IFR) 

diproksikan ke dalam tingkat pengungkapan informasi 
yang disajikan dalam IFR tersebut. Dasar penentuan 
tingkat pengungkapan informasi yang disajikan dengan 
menggunakanInternet Disclousure Index (IDI) yang 
dikembangkan oleh Spanos (2006).

Comulatif Abnormal Retur (CAR) masing-masing 
sampel yang merupakan proksi dari harga saham atau reaksi 
pasar dan tahap berikutnya adalah menghitung Unexpected 
Earning (UE) yaitu selisih laba akuntansi yang direalisasi 
dengan laba akuntansi yang diharapkan oleh pasar, dan 
menghitung Return tahunan yang digunakan untuk 

mengurangi kesalahan pengukuran (Chandrarin, 2002 
dalam Novianty, 2008).

Definisi Operasional Variabel
IFR Index diukur Internet Disclousure Index (IDI), 

pengukuran dilakukan pada komponen-komponen antara 
lain:
a.  laporan keuangan (content)
 Isi laporan keuangan memiliki kriteria penilaian sebesar 

40%. Jika informasi keuangan diungkapkan dengan 
“format HTML” maka skor yang dinilai lebih tinggi 
yaitu 2 poin dibandingkan dalam “format PDF” yaitu 
1 poin. Hal ini disebabkan format PDF membutuhkan 
program pendukung yaitu Adobe Acrobat Reader 
untuk membaca dan mencetak file yang mana 
program tersebut tidak selalu tersedia. Sedangkan 
format HTML menggunakan konsep hypertext yang 
mendukung navigasi melalui link di setiap halaman 
dan tidak membutuhkan program pendukung dalam 
kegiatan aksesnya sehingga penggunaan tekonologi web 
berupa format HTML lebih memudahkan pengguna 
untuk mengakses informasi keuangan secara efektif dan 
cepat. Skor maksimal yang akan diberikan adalah 50.

b.  Waktu pelaporan keuangan (timeliness)
 Waktu pelaporan keuangan memiliki kriteria penilaian 

sebesar 20%. Untuk pengungkapan siaran pers dan 
harga saham, terdapat nilai tambah bagi informasi baru 
(pada skala 0 sampai 3) yang diukur dari jangka waktu 
diperbaruinya. Perusahaan juga menerima skor untuk 
pengungkapan hasil triwulan terbaru yang telah diaudit 
dan pernyataan visi perusahaan/pernyataan perkiraan 
masa depan. Skor maksimal yang akan diberikan adalah 
17.

c.  Teknologi yang digunakan (techonology index)
 Teknologi yang digunakan memiliki kriteria penilaian 

sebesar 20%. Teknologi yang digunakan meliputi item-
item yang tidak dapat disediakan oleh laporan tercetak 
antara lain download plugin, umpan balik secara online, 
penggunaan slide presentasi, penggunaan teknologi 
multimedia (audio dan video), alat analisis dan fitur 
yang canggih (misalnya XBRL). Skor maksimal yang 
akan diberikan adalah 18.

d.  Fasilitas pendukung web (user support)
 Para pengguna memiliki keterampilan berbeda dalam 

mengoperasikan komputer diantaranya pemula hingga 
ahli. Perusahaan yang menerapkan alat yang mana 
memfasilitasi pengguna IFR mendapatkan skor lebih 
tinggi. Teknologi yang digunakan memiliki kriteria 
penilaian sebesar 20%. Alat-alat yang dinilai dalam 
indeks antara lain pencarian dan alat navigasi (seperti 
FAQ, Link ke halaman utama, Link ke atas, Situs 
peta, Situs pencari), jumlah klik untuk mendapatkan 
informasi keuangan (pada skala 0 sampai 3), serta 
konsistensi desain halaman web. Skor maksimal yang 
akan diberikan adalah 15.
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Sehingga penilaian skor indeks pelaporan keuangan melalui 
IFR Disclousure Index yaitu:
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Abnormal Return Saham
Dalam penelitian ini abnormal return dihitung 

menggunakan model sesuaian pasar (market adjusted 
model). Hal ini sesuai dengan Murwaningsari (2008) yang 
menjelaskan bahwa estimasi return sekuritas terbaik return 
pasar saat itu. 
Abnormal return diperoleh dari:

ARi,t = Ri,t – Rm,t

Dalam hal ini: 
ARi,t  : abnormal return perusahaan i pada periode ke- t
Ri,t : Return perusahaan pada periode ke-t
Rm,t  : return pasar pada periode ke-t
εi,t  : standar error

Untuk memperoleh data abnormal return, terlebih dahulu 
harus mencari Returns saham harian dan Returns pasar 
harian.

Returns saham harian dihitung dengan rumus : 

Rit = (Pit-Pit-1)/Pit-1

Dalam hal ini:
Rit : returns saham perusahaan i pada hari t
Pit  : harga penutupan saham i pada hari t
Pit-1  : harga penutupan saham i pada pada hari t-1.

Returns pasar harian dihitung sebagai berikut : 

Rmt = (IHSGt-IHSGt-1)/IHSGt-1

Dalam hal ini:
Rmt  :  returns pasar harian
IHSGt  :  indeks harga saham gabungan pada hari t
IHSGt-1 :  indeks harga saham gabungan pada hari t-1.

Unexpected Earnings sebagai variabel eksogen yang 
diperhitungkan dengan model random walk.

Unecpected Earnings (UE) diartikan sebagai selisih 
laba akuntansi yang direalisasi dengan laba akuntansi yang 

diharapkan oleh pasar. Unecpected Earning (UE) diukur 
sesuai dengan penelitian Kalaapur (1994) dalam Novianty 
(2008) :

8 
 

%user  : proporsisi kriteria  user support sebesar 20% 
2. Abnormal Return Saham 

Dalam penelitian ini abnormal return dihitung menggunakan model sesuaian 

pasar (market adjusted model). Hal ini sesuai dengan Murwaningsari (2008) yang 

menjelaskan bahwa estimasi return sekuritas terbaik return pasar saat itu.  

Abnormal return diperoleh dari: 

ARi,t = Ri,t – Rm,t 

Dalam hal ini:  

ARi,t                =  abnormal return perusahaan i pada periode ke- t 
Ri,t = Return perusahaan pada periode ke-t 
Rm,t  = return pasar pada periode ke-t 

i,t                     = standar error 
Untuk memperoleh data abnormal return, terlebih dahulu harus mencari Returns 

saham harian dan  Returns pasar harian. 

Returns saham harian dihitung dengan rumus :  

 Rit  = (Pit-Pit-1)/Pit-1 

Dalam hal ini: 

Rit = returns saham perusahaan i pada hari t 
Pit = harga penutupan saham i pada hari t 
Pit-1 = harga penutupan saham i pada pada hari t-1. 

 
Returns pasar harian dihitung sebagai berikut :  

  Rmt =  (IHSGt-IHSGt-1)/IHSGt-1 

Dalam hal ini: 

Rmt = returns pasar harian 
IHSGt = indeks harga saham gabungan pada hari t 
IHSGt-1 = indeks harga saham gabungan pada hari t-1. 

(b) Unexpected Earnings sebagai variabel eksogen yang diperhitungkan dengan 

model random walk. 

Unecpected Earnings(UE) diartikan sebagai selisih laba akuntansi yang direalisasi 

dengan laba akuntansi yang diharapkan oleh pasar. Unecpected Earning (UE) diukur 

sesuai dengan penelitian Kalaapur (1994) dalam Novianty (2008) : 

𝑈𝐸𝑖𝑡 = (𝐄𝐏𝐒 𝐢𝐭 –  𝐄𝐏𝐒 𝐢𝐭 − 𝟏)
𝐏 𝐢𝐭 − 𝟏  

Dalam hal ini: 

UEit    : unexpected earnings perusahaan i pada periode t 
EPSit    : earningsper share perusahaan i pada periode t 
EPSit-1  : earningsper share  perusahaan i pada periode t-1 sebelumnya t 

Dalam hal ini:
UEit : unexpected earnings perusahaan i pada  

periode t
EPSit :  earningsper share perusahaan i pada periode t
EPSit-1 :  earningsper share perusahaan i pada periode t-1 

sebelumnya t
Pit-1 : harga saham sebelumnya

Return tahunan digunakan untuk mengurangi kesalahan 
pengukuran (Chandrarin,2002 dalam Novianty 2008).
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Pit-1  : harga saham sebelumnya 
(c) Return tahunan digunakan untuk mengurangi kesalahan pengukuran 

(Chandrarin,2002 dalam Novianty 2008). 

𝑈𝐸𝑖𝑡 = (𝐏𝐢𝐭 –  𝐏𝐢𝐭 − 𝟏)
𝐏𝐢𝐭 − 𝟏  

Dalam hal ini: 

Ritadalah retur tahunan perusahaan i pada periode t 
Pitadalah harga penutupan saham perusahaan i pada periode t 
Pit-1adalah harga penutupan saham perusahaan i pada periode t-1 

2. Pada hubungan CAR dengan UE setelah dikendalikan Return tahunan.  

 CARit = α0 + α1UEit + α2Rit + εit 

Dalam hal ini : 

CARit = abnormal return kumulatif perusahaan i selama perioda pengamatan + 5 
hari dari publikasi laporan keuangan  

UEit    =  unexpected earnings 
Rit  =  Return Tahunan 
εit      =  komponen error dalam model atas perusahaan i pada perioda t. 

 
Hasil Penelitian 

1. Analisis Isi 

Hasil analisis terhadap 50 perusahaan dengan saham teraktif berdasarkan nilai 

perdagangan ditemukan 1 perusahaan yang tidak melakukan publikasi laporan keuangan 

melalui website perusahaan (kode: LCGP). Selanjutnya peneliti melakukan analisis 

terhadap isi masing-masing situs website perusahaan. Data-data yang diperoleh 

mengenai informasi IFR selanjutnya diklasifikan dalam komponen instrumen 

pengungkapan IFR, yaitu: isi, ketepatan waktu pelaporan, teknologi yang digunakan dan 

dukungan pengguna.  

Pengklasifikasian data sesuai dengan komponen instrumen bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan 

IFR (IFR disclousure index) pada masing-masing perusahaan, yang selanjutnya akan 

dilakukan pemgukuran terhadap IFR index. 

2. Melakukan pengukuran IFR Disclousure Index 

Setelah dilakukan analisis isi terhadap masing-masing situs website perusahaan, 

selanjutnya dilakukan cheklist sesuai dengan kategori masing-masing komponen, 

sebagai berikut: 

a. Isi/content 

Dalam hal ini:
Rit : retur tahunan perusahaan i pada periode t
Pit : harga penutupan saham perusahaan i pada 

periode t
Pit-1 : harga penutupan saham perusahaan i pada 

periode t-1

Pada hubungan CAR dengan UE setelah dikendalikan 
Return tahunan. 

CARit = α0 + α1UEit + α2Rit + εit

Dalam hal ini :
CARit : abnormal return kumulatif perusahaan i selama 

perioda pengamatan + 5 hari dari publikasi 
laporan keuangan 

UEit : unexpected earnings
Rit : Return Tahunan
εit : komponen error dalam model atas perusahaan 

i pada perioda t.

hasil penelitian

Analisis Isi
Hasil analisis terhadap 50 perusahaan dengan saham 

teraktif berdasarkan nilai perdagangan ditemukan 1 
perusahaan yang tidak melakukan publikasi laporan 
keuangan melalui website perusahaan (kode: LCGP). 
Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap isi 
masing-masing situs website perusahaan. Data-data yang 
diperoleh mengenai informasi IFR selanjutnya diklasifikan 
dalam komponen instrumen pengungkapan IFR, yaitu: isi, 
ketepatan waktu pelaporan, teknologi yang digunakan dan 
dukungan pengguna. 

Pengklasifikasian data sesuai dengan komponen 
instrumen bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 
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berhubungan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan 
IFR (IFR disclousure index) pada masing-masing 
perusahaan, yang selanjutnya akan dilakukan pemgukuran 
terhadap IFR index.

Melakukan Pengukuran IFR Disclousure Index
Setelah dilakukan analisis isi terhadap masing-masing 

situs website perusahaan, selanjutnya dilakukan cheklist 
sesuai dengan kategori masing-masing komponen, sebagai 
berikut:
1. Isi/content
 Cheklist yang dilakukan terhadap hasil analisis isi situs 

website pada content adalah sebagai berikut:

Skor Jumlah Perusahaan % Sampel
41 – 50 0 0
31 – 40 0 0
21 – 30 17 35%
11 – 20 31 63%
0 –10 1 2%

 Perusahaan yang tergabung dalam 50 perusahaan dengan 
saham teraktif berdasarkan nilai perdagangan sebanyak 
31 perusahaan (63%) telah melakukan pelaporan secara 
lengkap yang dapat diunduh dengan menggunakan 
format PDF maupun HTML. 17 perusahaan lainnya 
(35%) memiliki informasi keuangan yang kurang 
lengkap, seperti: tidak melaporkan grafik saham 
dalam format HTML sebanyak 3 perusahaan, tidak 
menampilkan financial highlight sebanyak 7 perusahaan 
dan tidak menampilkan informasi yang berhubungan 
dengan stakeholder sebanyak 4 perusahaan. Sedangkan 
1 perusahaan (2%) tidak mempublikasikan laporan 
keuangan secara lengkap pada situs webnya.

2. Waktu pelaporan keuangan/timeliness

Timeliness Jumlah 
perusahaan % Sampel

Siaran pers 39 80%
Hasil triwulan terbaru yang telah 
diaudit

34 69%

Harga saham 42 86%
Pernyataan visi perusahaan 31 65%

 Secara umum perusahaan melaporkan siaran pers untuk 
menunjukkan update perusahaan, demikian juga dalam 
penawaran harga saham perusahaan mengungkapkan 
perkembangan harga serta kegiatan pertukaran baik 
secara mingguan, harian maupun per jam. Sedangkan 
untuk pernyataan visi perusahaan dari 31 perusahaan 
yang mengungkapkan, 80% menyampaikan dalam 
bentuk deskriptif, sisanya diungkapkan dalam bentuk 
grafik EPS dan perkiraan laba.

3. Teknologi

Teknologi Jumlah 
perusahaan % Sampel

Downloadplug-in 1 2%
Onlinefeedback 7 14%
Slidepresentasi 40 82%
Teknologimultimedia 27 55%
Alatanalisis 0 0%
FiturCanggih(XBRL) 0 0%

 
 Sebagian besar perusahaan (82%) mengungkapkan slide 

presentasi dalam situs website, yaitu berupa tinjauan 
keuangan maupun tinjauan operasional dalam bentuk 
PDF. Sebanyak 27 perusahaan (55%) meyediakan 
teknologi multimedia berupa video profil perusahaan 
maupun galeri foto. 

 Tidak banyak perusahaan yang menyediakan umpan 
balik secara online, hanya ada 7 perusahaan (14%) 
yang memiliki kontak e-mail yang terhubung secara 
online. Sementara itu hanya ada 1 perusahaan yang 
menyediakan install plugin f las player dan tidak 
ditemukan perusahaan yang menampilkan alat analisis 
baik berupa auto chart maupun online tools dan tidak 
satu pun yang menggunakan program XBRL. 

4. Dukungan pengguna/user support

Teknologi Jumlah 
perusahaan % Sampel

Help & FAQ 2 4%
Link ke halaman utama 31 65%
Link ke atas 17 35%
Situs peta (situs map) 40 82%
Situs pencari 17 35%

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

,068 ,131 ,520 ,605
,019 ,236 ,012 ,080 ,936

(Constant)
IFR

Model1 B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CAR
a. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana didapatkan 
nilai p-value = 0,006 pada tingkat signifikan 0,05. Artinya 
hipotesis 1 yang diajukan dapat dibuktikan, yakni tingkat 
pengungkapan informasi yang disajikan di websiteb 
perusahaan berpengaruh terhadap abnormal return. Model 
regresi sederhana hasil analisis adalah sebagai berikut:

Y = 0,068 + 0,019 X + ε
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Persamaan regresi tersebut memiliki interprestasi 
sebagai berikut:
Α = 0,068, Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa 

apabila tidak ada variabel tingkat pengungkapan 
informasi yang disajikan, maka nilai respons pasar 
akan meningkat 0,068

β = 0,019, Nilai parameter ini menunjukkan bahwa 
setiap variabel IFR meningkat 1, maka respons 
pasar akan meningkat sangat kecil di bawah 2%.

Hasil Uji One Sample T-Test
Berdasarkan hasil uji statistik One sample T-Test, jika 

tingkat sig bernilai diatas 0,005 maka hipotesis 2 ditolak 
dan sebaliknya. Dapat dilihat bahwa nilai sig pada 1 hari, 
2 hari, 3 hari dan 4 hari setelah tanggal publikasi memiliki 
nilai di bawah 0,005. Artinya abnormal return setelah 
tanggal setelah publikasi di respons oleh pasar. Nilai t 
positif diartikan informasi keuangan yang dipublikasikan 
pada website perusahaan dan di respons oleh pasar adalah 
informasi goodnews.

Hasil Uji Wilcoxon signed rank test

Test Statisticsb

-3,437a

,001
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

sesudah -
sebelum

Based on negative ranks.
a. 

Wilcoxon Signed Ranks Test
b. 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed rank test, 
didapatkan tingkat sig = 0,001 (lebih kecil daro 0,005). 
Artinya terdapat perbedaan abnormal return saham 
perusahaan antara sebelum dan sesudah publikasi informasi 
keuangan di website perusahaan. 

pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pelaporan keuangan melalui website terhadap respons pasar. 
Hasil pengujian membuktikan bahwa pelaporan keuangan 
melalui website atau yang disebut internet financial report 
di respons baik oleh pasar. Hal ini menunjukkan pasar selalu 
mengakses perkembangan perusahaan melalui website 
resminya. Semakin banyak yang dapat diakses di website 
perusahaan akan semakin tinggi respons yang diberikan 
oleh pasar. 

Perusahaan setiap tahun wajib melaporkan laporan 
keuangan dan laporan tahunan perusahaan ke Bapebam. 
Laporan tersebut selanjutnya dapat diakses melalui IDX 
Factbook secara umum. Namun demikian tentunya akan 
berbeda dengan mengakses secara langsung pada website 
resmi perusahaan. Baik hal itu berhubungan dengan conten 

situs maupun kecanggihan situs yang ditampilkan. Sehingga 
dengan memiliki situs resmi, maka informasi yang dimiliki 
perusahaan akan senantiasa di respons oleh pasar. 

Penelitian Agustina dan Kianto (2012), Virginia, 
Manurung, dan Muliawati(2012) juga mengindikasi bahwa 
investor merespons informasi atas pengumuman laba 
dengan terjadinya abnormal return saham. Pelaku pasar 
memberikan respons yang positif terhadap perusahaan 
emiten yang mengumumkan laba yang tercermin dari 
terjadinya abnormal return.

Sedangkan untuk tujuan penelitian yang ingin 
mengetahui apakah terjadi Abnormal retur saham antara 
sebelum dan setelah tanggal publikasi laporan keuangan 
di website menunjukkan bahwa terjadi abnormal retur 
terutama terjadi pada H+1 (satu hari setelah) sampai H+4 
(empat hari setelah) tanggal publikasi oleh perusahaan. 
Pelaku pasar memberikan respons yang positif terhadap 
perusahaan emiten yang mengumumkan laba yang tercermin 
dari terjadinya abnormal return.

Hasil penelitian juga juga menunjukkan terdapat 
perbedaan respons pasar pada kedua waktu tersebut. Hal 
ini membuktikan bahwa pasar memantau perkembangan 
perusahaan melalui situs resmi perusahaan dan akan 
memberikan respons positif pada goodnews perusahaan. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Lai et al (2007).Menurutnya dampak dari informasi 
yang disajikan di website perusahaan adalah dengan adanya 
perbedaan reaksi pasar yang signifikan antara abnormal 
return saham sebelum dan setelah publikasi informasi 
keuangan di website perusahaan.

kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis 
yang diajukan pada penelitian ini, berikut dapat ditarik 
kesimpulan:
1. Tingkat pengungkapan informasi keuangan yang 

disajikan di website perusahaan berpengaruh terhadap 
respons pasar. Informasi keuangan yang disajikan di 
website perusahaan menyediakan informasi relevan 
bagi pasar sehingga di respons oleh investor yang dapat 
memengaruhi reaksi pasar yang tercermin dari adanya 
abnormal return saham.

2. Terjadi abnormal return saham antara sebelum hingga 
setelah publikasi informasi keuangan di website 
perusahaan.

3. Terdapat perbedaan abnormal return saham perusahaan 
antara sebelum dan setelah publikasi informasi 
keuangan di website perusahaan.

saran 

1. Respons pasar pada penelitian ini diproksikan dengan 
abnormal retur perusahaan, disarankan peneliti 
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selanjutnya dapat memproksikan respons pasar dengan 
menggunakan Earnings Response Coeffisien (ERC) 
karena tahap perhitungan pada ERC menghasilkan 
nilai yang dikomulatifkan yang mencerminkan respons 
pasar.

2. Disarankan untuk meneliti lebih dari satu tahun 
penelit ian agar dapat membedakan t ingkat 
pengungkapan informasi laporan keuangan pada 
website perusahaan.
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Penerapan Produksi dan Pemasaran untuk Meningkatkan Kualitas 
Produksi dan Pangsa Pasar Usaha Susu Pisang di Kabupaten 
Banyuwangi

Application of Production and Marketing for Improving The Quality of Production 
and Market Share Banana Milk Business in Banyuwangi District

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

abstrak

Program Pengabdian Masyarakat ini terdiri dari pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan meningkatkan usaha susu 
pisang di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Program Pengabdian Masyarakat juga membantu kelompok usaha 
susu pisang untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) serta Ijin Departemen Kesehatan (P - IRT) dari Dinas Kesehatan 
Banyuwangi. Program Pengabdian Masyarakat diawali dengan kegiatan sosialisasi program, pemberian bantuan peralatan dan 
perlengkapan, pelatihan produksi dan pengemasan, pengetahuan seputar pemasaran, perijinan SIUP dan Ijin Depkes. Tim Pengabdian 
Masyarakat telah melakukan sosialisasi, memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan, memberikan pelatihan produksi, pengemasan, 
ijin SIUP, pelatihan pemasaran dan ijin P – IRT dari Dinas Kesehatan Banyuwangi. Ide Program Pengabdian Masyarakat ini berawal 
dari potensi usaha susu pisang yang tinggi dan dapat berkembang tapi tidak diimbangi dengan peralatan dan perlengkapan yang 
memadai. Setelah adanya bantuan Program Pengabdian Masyarakat diharapkan usaha susu pisang dapat berkembang baik dalam 
proses produksi maupun jaringan pemasaran.

Kata kunci: produksi, pemasaran, susu pisang

abstract

This Community Service Program consists of training and technical assistance. It is aimed at growing banana milk business in the 
village of Dadapan, sub-district of Kabat, district of Banyuwangi. The program is also devised to assist the business group in obtaining 
a Business Trading License (SIUP) and a license for homemade food (P-IRT) issued by the District Health Office in Banyuwangi. A 
number of activities that are included in the program comprise an outreach program; the provision of tools and equipment; training in 
production, packing and marketing; and a dissemination of information on how to gain relevant license for homemade food. The idea of 
conducting such program stems from the fact that banana milk business is highly potential yet the business group is lacking in necessary 
tools and equipment. Following the completion of the Community Service Program, it is expected that the business group achieves a 
sustainable growth in both production and marketing network.

Key words: Production, Marketing, Banana Milk

pendahuluan

Perkembangan di sektor pertanian semakin pesat. Hal ini 
ditandai dengan semakin meningkatnya produksi pertanian 
dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sektor pertanian 
yang tengah berkembang adalah buah-buahan khususnya 
budi daya buah pisang. Pohon pisang banyak dimanfaatkan 
oleh masyarakat mulai dari buah, daun sampai batang 
pisang yang dijadikan sebagai macam-macam kerajinan. 
Buah pisang juga mempunyai nilai gizi tinggi, karena pisang 
memiliki beberapa kandungan gizi antara lain; Protein, 
Lemak, Karbohidrat, Kalsium, Pospor, Zat besi, Vitamin 
A, Vitamin B1 dan Vitamin C. (Departemen Kesehatan RI, 
2006).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu penghasil 
buah pisang terbesar di Jawa Timur. Rata-rata produksi 

pisang perkecamatan mencapai 149.050 panen perhari 
(Data primer diolah, 2011). Kawasan Bayuwangi utara 
dan Banyuwangi selatan merupakan sentra buah pisang, 
karena pada dua kawasan ini, buah pisang mudah didapat 
dan harganya terjangkau. Sayangnya, sebagian besar petani 
pisang tidak dapat mengembangkan usahanya karena tidak 
dapat mengolah pisang menjadi komoditas lain. Petani hanya 
mampu menjual buahnya saja.

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 
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sejak tahun 2003. namun hingga saat ini, hanya di konsumsi 
masyarakat desa Dadapan dan sekitarnya saja. Susu pisang 
juga bisa menjadi alternatif bagi orang-orang yang alergi 
atau tidak suka dengan rasa susu sapi.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah 
satu alasan lambatnya masyarakat desa ini, dalam 
mengembangkan usaha susu pisang. Hingga saat ini, usaha 
susu pisang belum banyak dikenal masyarakat luas. Hal ini 
terjadi, karena peralatan yang digunakan untuk mengolah 
pisang menjadi susu masih sangat sederhana. Sistem 
pemasarannyapun juga masih konvensional yakni dari mulut 
ke mulut.

Usaha susu pisang sebenarnya memiliki prospek yang 
menguntungkan untuk masa kini dan masa mendatang. 
Dibanding susu sapi atau susu kedelai, susu pisang 
memberikan manfaat kesehatan. Dari sisi ekonomis, harga 
susu berbahan dasar pisang sangat terjangkau. Usaha 
susu pisang memiliki ciri khas yakni bahan dasarnya 
menggunakan pisang. Oleh karena itu, usaha susu pisang 
masih sangat kompetitif dibanding usaha lainnya. Adanya 
usaha susu pisang yang dibudidayakan masyarakat desa 
Dadapan, diharapkan dapat membantu meningkatkan 
ekonomi petani pisang. Program Ipteks bagi Masyarakat 
Usaha Susu Pisang di desa Dadapan kecamatan Kabat 
kabupaten Banyuwangi juga merupakan kelanjutan dan 
Program Mahasiswa Wirausaha Akademi Akuntansi PGRI 
Jember tahun 2011.

Mengamati usaha susu pisang, beberapa permasalahan 
yang dihadapi oleh usaha mikro ini antara lain :
1. Sumber daya manusia yang sangat `lemah karena 

kebanyakan kelompok usaha ini hanya berpendidikan 
SMP

2. Peralatan yang digunakan memproduksi susu pisang 
sangat sederhana.

3. Tidak terdaftarnya susu pisang pada Departemen 
Kesehatan.

4. Pengemasan susu pisang kurang menarik sehingga tidak 
mempunyai nilai jual yang tinggi

5. Pemasaran yang kurang luas sehingga susu pisang 
hanya dikenal di desa Dadapan dan sekitarnya saja.

6. Keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka 
solusi yang kami tawarkan antara lain :
1. Sumber Daya Manusia 
 Sumber daya manusia yang ada pada usaha susu pisang 

masih sangat lemah dan minim pengetahuan tentang 
manajemen usaha, solusinya adalah memberikan 
transfer ilmu kepada sumber daya tentang manajemen 
pengolahan usaha susu pisang melalui kegiatan 
pendampingan mitra.

2. Peralatan
a. Alat penghalus pisang masih sangat sederhana 

yakni menggunakan lesung/ tumbukan tradisional, 

solusinya yakni memberikan bantuan peralatan 
untuk menghaluskan pisang berupa blender

b. Alat pengemasan susu pisang belum ada, solusinya 
memberikan alat pengemas pisang berupa cup 
sealer

3. Ijin Departemen Kesehatan
 Produk susu pisang yang sebenarnya bergizi tinggi 

belum didukung oleh pengakuan dari Departemen 
Kesehatan bahwa produk yang dikonsumsi aman bagi 
kesehatan.

 solusinya, memberikan bantuan untuk dapat 
memperoleh ijin Departemen Kesehatan.

4. Pengemasan Susu
 Susu pisang yang sudah siap konsumsi hanya 

menggunakan gelas biasa maupun plastik ukuran ¼ 
kilo sehingga kurang menarik, solusinya memberikan 
pengemasan menggunakan cup.

5. Pemasaran Susu
 Penjualan yang masih sangat terbatas, akan diperluas 

dengan cara menjalin kerjasama dengan mitra usaha 
misalnya dengan Smart Café dan toko – toko yang 
menjual minuman

6. Modal
 Modal yang sangat terbatas membuat usaha susu 

pisang tidak berkembang, solusinya, memberikan 
bantuan berupa peralatan penghalus pisang, peralatan 
pengemas susu pisang dan pemasaran dengan mencari 
mitra usaha.

tinjauan pustaka

Produksi
Produksi adalah pengubahan dan bahan – bahan dari 

sumber – sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh 
konsumen. Hasil itu dapat berupa barang maupun jasa 
(Swastha dan Sukotjo, 2007 : 280). Kegiatan produksi akan 
melibatkan pengubahan dan pengolahan berbagai sumber 
menjadi barang dan jasa untuk dijual. Penggolongan proses 
produksi menentukan jenis atau bentuk pokok yang dipakai 
dalam pengolahan suatu jenis produk. Menurut sifatnya, 
proses produksi terbagi menjadi empat, yaitu :
1. Ekstraktif
 Yaitu proses produksi yang mengabil dari alam secara 

langsung, contoh : penambangan batu bara
2. Analitik
 Yaitu proses pemisahan bahan menjadi beberapa macam 

barang yang menyerupai bentuk. Contoh : penyulingan 
minyak

3. Fabrikasi
 Pengubahan barang menjadi beberapa bentuk dengan 

menggunakan mesin, gergaji, pengepres dsb.
4. Sintetik
 Yaitu kombinasi beberapa bahan kedalam suatu bentuk 

produk (assembling).
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Jangka Waktu produksi dapat ditentukan menurut 
periode waktu digolongkan menjadi dua macam (Swastha 
dan Sukotjo, 2007 : 283):
1. Proses terus-menerus
 Digunakan untuk menunjuk keadaan manufaktur di 

mana periode waktu yang lama diperlukan untuk 
mempersiapkan mesin dan peralatan yang dipakai. 
Mesin dalam perusahaan akan dipakan untuk waktu 
yang lama 

2. Proses terputus - putus
 Digunakan untuk keadaan manufaktur di mana mesin-

mesin dapat berhenti dan dirancang lagi untuk membuat 
produk yang berbeda. 

Pemasaran
Kottler dan Lane dalam Kasali, dkk (2010: 143) 

menyatakan pemasaran adalah suatu proses sosial 
yang didalamnya terdapat individu dan kelompok yang 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan secara bebas 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 
Dalam pemasaran, dikenal adanya bauran pemasaran. 
Bauran pemasaran adalah kombinasi alat pemasaran yang 
dapat digunakan untuk memengaruhi dan mempertahankan 
pembeli (Kasali, dkk, 2010: 152). Bauran pemasaran terdiri 
dari produk, harga, tempat, dan promosi yang dijelaskan 
sebagai berikut :
1. Product (produk)
 Yaitu apa saja yang ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi 
yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan 
konsumen

2. Price (Harga)
 Yaitu alat untuk mengomunikasikan nilai produk 

kepada pasar. Penetapan harga memiliki dampak secara 
langsung terhadap penerimaan pasar.

3. Place (Tempat)
 Yaitu saluran distribusi untuk disampaikan kepada 

pengguna akhir. Dalam menyalurkan produk, peran 
perantara sangat penting sebagai penyalur barang dan 
jasa.

4. Promotion (Promosi)
 Promosi merupakan teknik komunikasi yang dirancang 

khusus untuk menstimulasi konsumen agar membeli. 
Bauran promosi terdiri dari advertising, personal 
selling, promosi penjualan, publisitas dan hubungan 
masyarakat.

Dalam kegiatan usaha, produksi dan pemasaran 
merupakan kegiatan yang penting bagi kelangsungan 
hidup perusahaan. Kegiatan produksi bertujuan untuk 
peningkatan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. 
Kegiatan pemasaran berujung pada meluasnya jaringan 
pemasaran. 

metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan program digambarkan sebagai 
berikut :

6 
 

2. Price (Harga) 

Yaitu alat untuk mengomunikasikan nilai produk kepada pasar. Penetapan harga 
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peningkatan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Kegiatan pemasaran berujung 
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3.METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan program digambarkan sebagai berikut : 

 

Penjualan Konsinyasi Pemasaran Kerjasama dengan 
Smart Cafe 

Pendampingan 
Terhadap Mitra 

Pembelian  
Perlengkapan  
Dan Peralatan 

 

Profit dan 
keuntungan 

Pelatihan 
Penggunaan Alat 

Proses Produksi 
& Pengemasan 

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Program

Metode pelaksanaan program dijelaskan sebagai 
berikut:
1. Pendampingan terhadap Mitra
 Sosialisasi terhadap mitra bersama mahasiswa dan 

dosen peneliti mensosialisasikan program Iptek Bagi 
Masyarakat, di sini mitra bersama mahasiswa dan dosen 
peneliti memplaning program yang akan dilaksanakan 
dalam waktu 8 bulan guna pengembangan usaha susu 
pisang. 

2. Pembelian Perlengkapan dan Peralatan
 Membeli perlengkapan bahan-bahan susu pisang, mulai 

dari bahan utama sampai dengan bahan pengemas susu 
pisang, membeli peralatan seperti blender dan cup 
sealer.

3. Pelatihan Penggunaan Alat
 Mengenalkan penggunaan peralatan blender dan cup 

sealer
4. Proses Produksi dan Pengemasan
 Memproduksi susu pisang dengan menggunakan 

peralatan-peralatan modern sampai dengan pengemasan 
susu pisang

5. Pemasaran
 Memasarkan produk (susu pisang) dengan sistem 

manajemen pemasaran dengan cara kerja sama dengan 
Smart Cafe dan toko minuman dengan cara penjualan 
konsinyasi.

6. Profit dan Keuntungan 
 Menghitung BEP (Break Event Point) guna menentukan 

keuntungan yang diperoleh dalam usaha susu pisang.
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hasil dan pembahasan

Hasil yang dicapai dalam Program Ipteks Bagi 
Masyarakat dijelaskan sebagai berikut :
1. Surat Tugas Pengabdian Masyarakat dari LPPM 
 Setelah menandatangani kontrak kegiatan pengabdian 

masyarakat dengan Dikti, LPPM Akademi Akuntansi 
PGRI Jember segera memberikan surat tugas pada tim 
pengabdian masyarakat Akademi Akuntansi PGRI 
Jember yang mendapat hibah Pengabdian usaha susu 
pisang di desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten 
Banyuwangi

2. Sosialisasi Program 
 Setelah memperoleh surat tugas LPPM bersama dengan 

tim pengabdian masyarakat Akademi Akuntansi PGRI 
Jember melakukan sosialisasi program pengabdian 
(IbM) kepada kelompok usaha susu pisang di desa 
Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. 
Dalam sosialisasi, ketua LPPM memberikan beberapa 
penjelasan terkait program IbM dan pelaksanaan 
program IbM. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 5 ketua 
kelompok usaha susu pisang dan beberapa anggota 
kelompok usaha yang ikut menyimak penjelasan dari 
ketua LPPM Akademi Akuntansi PGRI Jember.

3. Pembelian Perlengkapan dan Peralatan untuk Ipteks 
 Tim Pengabdian Masyarakat Akademi Akuntansi PGRI 

Jember melakukan pembelian beberapa peralatan yang 
dibutuhkan selama program. Peralatan yang dibeli 
berjumlah 5 paket. Masing-masing paket terdiri dari 
mesin cup sealer, blender, paket kompor gas, serta 
peralatan dan bahan produksi susu pisang. 

4. Pemberian bantuan peralatan susu pisang 
 Setelah peralatan dan perlengkapan usaha susu 

pisang lengkap, maka tim pengabdian masyarakat 
mendistribusikan bantuan tersebut pada kelompok 
usaha susu pisang di Desa Dadapan Kecamatan Kabat 
Kabupaten Banyuwangi. 

5. Pengenalan dan Pelatihan Penggunaan Alat 
 Tim pengabdian masyarakat mengenalkan peralatan 

dan perlengkapan modern dalam proses produksi 
susu pisang. Pengenalan alat terdiri dari pengenalan 
penggunaan kompor gas, pengenalan penggunaan 
blender, hingga pengenalan penggunaan cup sealer. 
Pelatihan penggunaan alat juga dilakukan agar 
kelompok usaha menjadi mahir menggunakan alat yang 
diberikan. 

6. Proses Produksi dan Pengemasan 
 Tim pengabdian masyarakat melakukan pengawalan 

dan menyimak setiap proses pembuatan susu pisang 
yang dilakukan kelompok usaha agar dapat diketahui 
proses pembuatan susu pisang yang higienis dengan 
peralatan yang modern. Tim pengabdian masyarakat 
juga mendatangkan tenaga ahli dalam menggunakan 
cup sealer agar proses pengemasan benar dan hasilnya 
sempurna.

7. Pembuatan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 Pembuatan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dinilai 

penting agar usaha yang dijalankan memperoleh ijin 
dari Dinas Perdagangan sehingga masyarakat semakin 
percaya terhadap usaha yang dijalankan.

8. Pelatihan Pemasaran
 Sebelum memasarkan produk, kelompok usaha 

susu pisang mendapat pelatihan pemasaran terlebih 
dahulu oleh Tim pengabdian agar mereka memahami 
tahapan-tahapan dalam proses pemasaran produk. 
Proses pelatihan pemasaran telah dilakukan untuk 
memberikan pengetahuan kepada kelompok usaha. 
Tim pengabdian juga membantu proses pemasaran 
dengan ikut mempromosikan produk ke daerah lain. 
Untuk penjualan susu pisang dilakukan dengan cara 
konsinyasi dan kerjasama dengan beberapa warung 
termasuk smartcafe. Kerja sama dan model penjualan 
konsinyasi dilakukan agar usaha susu pisang semakin 
dikenal masyarakat di luar desa Dadapan Kecamatan 
Kabat Kabupaten Banyuwangi.

9. Perijinan Depkes dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banyuwangi 

 Ijin depkes ditujukan bahwa produk yang dihasilkan 
berupa susu pisang telah melalui proses produksi 
yang steril serta aman dikonsumsi masyarakat. 
Sesuai dengan rencana yang disusun tim pengabdian 
masyarakat, bahwa kelompok usaha saat ini telah 
mengikuti beberapa proses dalam upaya mendapatkan 
ijin nomor P – IRT dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, 
antara lain pendaftaran ijin, penyuluhan keamanan 
pangan dan tinjau lapang (Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banyuwangi, 2013) 

Berdasarkan program pengabdian yang dilakukan, 
gambaran ipteks yang ditransfer pada mitra antara lain 
seperti yang tersaji pada Tabel 1:

Beberapa permasalahan yang terjadi selama program 
pengabdian yaitu :
1. Sosialisasi program
 Sosialisasi program yang dilakukan ketua LPPM 

membutuhkan waktu yang lebih lama mengingat 
kemampuan masyarakat yang tergabung dalam 
kelompok usaha susu pisang agak lemah dalam 
memahami maksud dan tujuan program pengabdian. 
Sehingga perlu penjelasan yang lebih dengan bahasa 
sederhana yang dapat dimengerti anggota kelompok. 
Solusinya, Ketua LPPM melakukan sosialisasi dengan 
bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami anggota 
kelompok sesuai dengan bahasa sehari-hari mereka. 

2. Pengenalan dan Pelatihan penggunaan alat
 Pengenalan alat yang dilakukan cukup memakan 

waktu karena alat yang dibawa oleh tim pengabdian 
masyarakat merupakan alat yang baru dikenal dan 
dipraktekkan. Masyarakat belum memahami fungsi 
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Tabel 1. Gambaran Ipteks yang ditransfer pada Mitra

SEBELUM SESUDAH
KEGIATAN PRODUKSI

mitra menghaluskan pisang secara manual menggunakan tenaga manusia Penghalusan pisang menggunakan blender

Proses memasak pisang menggunakan tungku Kegiatan mamasak susu pisang menggunakan kompor gas

KEGIATAN PEMASARAN
Menggunakan plastik sebagai pengemas susu pisang Kemasan susu pisang menggunakan cup sealer

Sumber : Laporan Akhir IbM Usaha Susu Pisang di Banyuwangi, 2013

alat tersebut sehingga perlu praktek berulangkali 
dalam pelaksanaannya. Solusinya, tim pengabdian 
memberikan pelatihan dan pengenalan alat hingga 
dapat dipahami oleh anggota kelompok usaha. Tim 
pengabdian juga mendatangkan tenaga ahli untuk 
membantu proses produksi usaha.

3. Proses Pengemasan
 Proses pengemasan terkendala kurangnya pemahaman 

penggunaan mesin cup sealer. Anggota kelompok usaha 
berkali – kali melakukan kesalahan dalam mencetak 
dan mengepres cup sealer pada gelas. Solusinya, tim 
pengabdian masyarakat mendatangkan tenaga ahli 
untuk melatih mereka dalam proses pengemasan 
produk.
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kesimpulan 

Beberapa kesimpulan dari kegiatan pengabdian 
masyarakat antara lain :
1. Proses pelaksanaan Kegiatan pengabdian masyarakat 

telah melewati tahap sosialisasi, pengenalan dan 
penggunaan alat, pelatihan pengemasan, produksi dan 
SIUP, pelatihan pemasaran dan ijin Depkes. 

2. Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat 
membutuhkan tenaga ahli dan ketelatenan tim 
pengabdian dalam proses pengenalan alat, pelatihan, 
penggunaan alat, proses pengemasan hingga perijinan 
Depkes P – IRT.
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abstrak

Kompensasi merupakan suatu sistem penghargaan yang berupa tunjangan yang didapatkan melalui hasil kinerja seorang dosen. 
Kompensasi adalah bentuk penghargaan yang di berikan oleh pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dosen di bidang Tridharma 
Perguruan Tinggi. Bagi dosen yang mendapatkan kompensasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja di bidang pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh kompensasi 
finansial terhadap kinerja dosen pada Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya secara simultan maupun parsial. Pengaruh 
variabel dependen (kinerja dosen) dari variabel independen (kompensasi finansial) menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan metode analisis uji F dan uji T. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatif, untuk 
menggambarkan hubungan dan pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan. Subjek penelitian ini adalah dosen PTN “X” yang 
berjumlah 46 orang dosen tetap yang telah memperoleh NIDN. Hasil pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas diketahui 
bahwa semua item pertanyaan pada variabel kompensasi finansial dan variabel kinerja dosen yang memiliki nilai koefisien r lebih dari 
0.30 dinyatakan telah valid sedangkan uji reliabilitas diketahui bahwa pada variabel kompensasi finansial dan variabel kinerja dosen 
yang memiliki nilai cronbach alpha lebih dari nilai kritis 0.6, dengan demikian dinyatakan reliabel. Hasil menggunakan analisis regresi 
linier berganda menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel secara bersamaan Gaji (X1), Tunjangan Profesi (X2), 
Tunjangan Kinerja (X3), pada Kinerja Dosen (Y) Program Studi Diploma PTN “X”di Surabaya, yang terkait dengan kinerja tugas (task 
performance ) diketahui tingkat signifikansi 0,011 dan koefisien determinasi 0,231 (23,1%) dan yang terkait dengan hubungan kinerja 
(relation performance) diketahui tingkat signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi 0,375 (37,5%). Sementara sebagian melalui uji t 
diketahui bahwa, yang terkait dengan kinerja tugas (task performance) hanya Tunjangan Kinerja (X3) menunjukkan nilai 2,175 dengan 
signifikan 0,035 yang menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kinerja dosen (Y).

Kata kunci: kompensasi, kinerja, dosen

abstract

Compensation is acknowledged that such a system benefits gained through the results of a lecturers performance. Compensation was 
made to award that is given by the government to improve the professionalism of the lecturers in the field of Tridharma. For faculty who 
are receive compensation like expected to improve performance in the areas of education and teaching, research andthen community 
service. This study aims to determine when the effect on the performance of financial compensation Diploma Course Lecturer PTN “X” 
in Surabaya simultaneously or partially. To determine the effect of the dependent variable (performance lecturer) of the independent 
variables (financial compensation) are used by multiple linear regression analysis with analysis method F test and t test. This research 
method using a quantitative method with explanatory research type, to describe the relationship and the influence of several variables 
that have been defined. This research subject is a lecturer PTN “X”, amounting to 46 permanent lecturers who have acquired NIDN. The 
results test are used to by test the validity of research instruments known that all the items on are the question from financial compensation 
variable and variable performance lecturer who has a coefficient of r more than 0,30 has been declared by invalid while the reliability 
test is known that the financial compensation variable and variable performance of lecturers who have Cronbach alpha values   more 
than the critical value of 0,6, thus otherwise unreliable. Results are using multiple linear regression analysis and showed that there was 
significant influence between the variables simultaneously Salary (X1), Professional Allowance (X2), Performance Allowance (X3), the 
Performance Lecturer (Y) Diploma Course PTN “X” in Surabaya, which related to the performance of the task (task performance) 
known level of significance is 0.011 and determination coefficient is 0.231 (23.1%) While partly are through the t test is known there is 
as regards the performance of the task (task performance) only Allowances Performance (X3) shows significant value 2,175 with 0,035 
that showed significant influence partially on faculty performance (Y).

Key words: compensation, performance, a lecturer
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pendahuluan

Era globalisasi mengharuskan dunia pendidikan 
mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk 
kebijakan-kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan 
global yang sedang terjadi.

Sebagai institusi pendidikan tertinggi, Perguruan Tinggi 
adalah institusi yang memiliki kontribusi dalam mencetak 
sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas termasuk 
dosen adalah sumber daya manusia inti perguruan tinggi.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 
2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Dosen. Selain itu menurut 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan 
Guru yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 37 
Tahun 2009 tentang Dosen yang menjelaskan bahwa gaji 
adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari 
penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan 
Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, selain itu dosen oleh 
pemerintah diberikan tunjangan profesi dan remunerasi 
untuk meningkatkan kinerja dosen.

Beban kerja dosen sepadan dengan 12 satuan kredit 
semester (SKS) dan sebanyak banyaknya 16 satuan kredit 
semester (SKS) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen.

Menurut data kepegawaian Program Studi Diploma PTN 
“X” di Surabaya tahun 2014 menunjukkan 4 orang (8,70%) 
dosen masih berpendidikan S1 dan tidak dapat melanjutkan 
studi S2 karena terkendala usia, selain itu data menunjukkan 
35 orang dosen (76,09%) yang berpendidikan S2. Dosen 
yang masih berpendidikan S1 menjadi permasalahan 
bagi institusi karena tidak memenuhi syarat kualifikasi 
dosen menurut UU No. 14 Tahun 2005 serta tidak berhak 
mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Sedangkan 
dosen Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya yang 
berpendidikan S3 masih belum memenuhi syarat hanya 7 
orang dosen (15,22%) yang idealnya 40% (Dikti, 2009).

Melihat data kepegawaian Program Studi Diploma PTN 
“X” di Surabaya ditunjukkan dengan adanya instrumen 
evaluasi kinerja yang standar dan berlaku untuk seluruh 
jurusan di lingkungan PTN “X” di Surabaya dalam 
bentuk indeks prestasi dosen (IPD). Berdasarkan tabel 
1 menunjukkan evaluasi efektivitas pengajaran selama 4 
semester terakhir di Program Studi Diploma PTN “X” di 
Surabaya diperoleh hasil evaluasi rerata angka > 3 (baik). 
Hal ini menunjukkan evaluasi kinerja yang dilakukan dapat 
dipakai sebagai umpan balik dalam mengevaluasi kinerja 
dosen.

Tabel 1. Data Indeks Prestasi Dosen (IPD) Program Studi 
Diploma PTN “X” di Surabaya

No Semester Rerata
1. Gasal 2012–2013 3.27
2. Genap 2012–2013 3.38
3. Gasal 2013–2014 3.18
4. Genap 2013–2014 3.44

Sumber: Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X” 
di Surabaya

Selain itu berkaitan dengan pemenuhan melaksanakan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup tiga bidang, 
yaitu pendidikan dan pengajaran (proses belajar mengajar), 
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dosen 
harus melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian 
masyarakat untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi 
sebagai syarat pencapaian beban kerja dosen (BKD) setiap 
dosen. Berdasarkan data tabel 2 data beban kerja dosen 
terlihat pada semester gasal 2013/2014 rerata mencapai 18,43 
satuan kredit semester (SKS) dan semester genap 2013/2014 
mencapai rerata 18,17 satuan kredit semester (SKS), hal ini 
menunjukkan beban kerja dosen telah memenuhi syarat 
memperoleh tunjangan kinerja /remunerasi yang diatur 
dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang 
menjelaskan beban kerja dosen sepadan dengan 12 satuan 
kredit semester (SKS) dan sebanyak banyaknya 16 satuan 
kredit semester (SKS).

Tabel 2. Data Beban Kerja Dosen (BKD) Program Studi 
Diploma PTN “X” di Surabaya

No Semester
Beban Kerja Dosen

Rerata Keterangan
PD PL PG PK

1 Gasal 
2013–2014

11.3 1.77 1.10 4.25 18.43 PD: 
Pendidikan
PL: 
Pelatihan

2 Genap 
2013–2014

6.34 2.67 1.12 2.41 18.17 PG: 
Pengabdian 
Masy
PK: 
Penunjang ...

Sumber: Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X” 
di Surabaya

Hasil evaluasi beban kerja dosen (BKD) digunakan 
menentukan pemberian tunjangan profesi / sertifikasi 
dosen dan tunjangan kinerja (remunerasi) setiap bulan pada 
semester berikutnya. 

Fakta yang terdapat pada Program Studi Diploma PTN 
“X” di Surabaya, evaluasi dosen yang dinilai terkait bidang 
pengajaran / pendidikan dan diketahui dari hasil indeks 
prestasi dosen diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh 
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mahasiswa. Kemudian penilaian kinerja terkait dengan 
pemenuhan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
mencakup tiga bidang, yaitu pendidikan dan pengajaran 
(proses belajar mengajar), penelitian serta pengabdian 
kepada masyarakat ditentukan dengan hasil pencapaian 
beban kerja dosen (BKD).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 
maka rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah 
pemberian kompensasi finansial langsung (gaji, tunjangan 
profesi, dan tunjangan kinerja / remunerasi) berpengaruh 
terhadap kinerja dosen pada Program Studi Diploma 
PTN “X” di Surabaya?”. Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah tujuan umum untuk mengetahui pengaruh 
pemberian kompensasi finansial langsung (gaji, tunjangan 
profesi dan tunjangan kinerja / remunerasi) terhadap kinerja 
yang diberikan oleh dosen. Sehingga diketahui gambaran 
lebih detail dan terperinci tentang pemberian kompensasi 
finansial langsung (gaji, tunjangan profesi, dan tunjangan 
kinerja / remunerasi) terkait dengan kinerja dosen pada 
Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya. 

tinjauan pustaka

Kompensasi (Compensation)
Kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa 

nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan 
sebagai bagian dari hubungan kepegawaian, kompensasi 
merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai 
ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora, 
2004:442). 

Menurut Simamora (2004:445), secara garis besar 
kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu : kompensasi finansial 
( finansial compensation) dan kompensasi non finansial (non 
financial compensation). Selain itu menurut Mondy dan Noe 
(2005:27), “Compensation is total of all rewards provided 
to employees in return for their services”. Pernyataan ini 
menjelaskan bahwa kompensasi adalah total dari semua 
penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai 
penukar jasa mereka.

Kompensasi Finansial (Finansial Compensation)
Kompensasi finansial adalah pembayaran yang diterima 

oleh karyawan dalam bentuk gaji dan insentif (Simamora, 
2004: 445). 

Kompensasi finansial secara garis besar kompensasi 
dibagi menjadi dua, yaitu : kompensasi finansial langsung 
(direct financial compensation) dan kompensasi finansial 
tidak langsung (indirect f inancial compensation). 
Kompensasi finansial langsung dalam implementasinya 
dibedakan menjadi dua, yaitu : a) bayaran pokok (base 
pay)/gaji (salary), b) bayaran prestasi (merit pay)/insentif. 
Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung (indirect 

financial compensation) merupakan kompensasi yang dapat 
disebut sebagai tunjangan (benefit).

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
pokok-pokok kepegawaian mengenai “Gaji adalah bahwa 
gaji pegawai negeri sipil (PNS) harus mampu memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya, sehingga yang bersangkutan 
dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya 
untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. 

Kinerja (Performance)
Kinerja yang merupakan hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing (Prawirosentono, 1999:2). Menurut Borman dan 
Motowidlo (1993) kinerja tugas mengacu pada keberhasilan 
pelaksanaan tugas di luar negeri, termasuk mencapai tujuan 
tertentu atau mencapai proyek yang tertentu. 

Teori Dua Faktor (Two Factor Theory)
Herzberg’s Two Factor Theory yaitu kepuasan kerja hasil 

dari adanya motivasi instrinsik dan ketidakpuasan kerja 
berasal dari tidak mempunyai motivasi ekstrinsik (Gibson, 
Donelly, Ivancevich, 1997:138-139) adalah motivasi intrinsik 
(satiesfiers or motivator factors) dan motivasi ekstrinsik 
(dissatiesfiers or hygiene factors) 

Hubungan antara variabel kompensasi finansial dan 
variabel kinerja dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 
pengaruh gaji (X1), tunjangan profesi (X2), tunjangan kinerja 
(X3) terhadap kinerja dosen terlihat data indeksi prestasi 
dosen (IPD) menunjukkan hasil evaluasi rerata angka > 3 
(baik). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya menurut 
Comm and Mathaisel (2003:203) yang bersumber dari The 
International Journal of Educational Management, yang 
menunjukkan bahwa peningkatan pemberian kompensasi 
akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas 
akademik pada suatu universitas yang memuaskan 
mahasiswa. 

kerangka konseptual dan hipotesis penelitian

Kerangkan Konseptual
Dalam penelitian ini berdasarkan kerangka konseptual 

yang dibentuk dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan 
pustaka dan masalah penelitian yang telah diuraikan pada 
bagian terdahulu. Kerangka konseptual ini merupakan 
model penelitian yang terdiri dari 4 komponen yaitu : gaji, 
tunjangan profesi, tunjangan kinerja / remunerasi, dan 
kinerja dosen. Secara ringkas, Gambar 1, menjelaskan 
pengaruh gaji (X1), tunjangan profesi (X2), tunjangan kinerja 
(X3) yang mempengaruhi kinerja dosen (Y). 



84  Jurnal Ekonomika, Vol. 8 No. 2 Desember 2015: 81–87

7 
 

kinerja dalam penelitian ini ditunjukkan 

dengan pengaruh gaji (X1), tunjangan 

profesi (X2), tunjangan kinerja (X3) 

terhadap kinerja dosen terlihat data 

indeksi prestasi dosen (IPD) 

menunjukkan hasil evaluasi rerata angka  

> 3 (baik). Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya menurut Comm 

and Mathaisel (2003:203) yang 

bersumber dari The International 

Journal of Educational Management, 

yang menunjukkan bahwa peningkatan 

pemberian kompensasi akan sangat 

berpengaruh pada peningkatan kualitas 

akademik pada suatu universitas yang 

memuaskan mahasiswa.  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Kerangkan Konseptual 

Dalam penelitian ini berdasarkan 

kerangka konseptual yang dibentuk 

dalam penelitian ini didasarkan pada 

tinjauan pustaka dan masalah penelitian 

yang telah diuraikan pada bagian 

terdahulu. Kerangka konseptual ini 

merupakan model penelitian yang terdiri 

dari 4 komponen yaitu :  gaji, tunjangan 

profesi,   tunjangan kinerja / remunerasi, 

dan kinerja dosen. Secara ringkas, 

Gambar 1, menjelaskan pengaruh gaji 

(X1), tunjangan profesi (X2), tunjangan 

kinerja (X3) yang mempengaruhi kinerja 

dosen (Y).  

Gambar 1. Kerangka Konseptual 
 

 

 

 

 
 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah  

 H1 : Faktor kompensasi yang terdiri 

atas gaji, tunjangan profesi dan 

tunjangan kinerja / remunerasi 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

dosen di Program Studi 

Diploma PTN “X” di Surabaya. 

 H2 : Faktor kompensasi yang terdiri 

atas gaji, tunjangan profesi dan 

tunjangan kinerja / remunerasi 

secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja dosen di 

Program Studi Diploma PTN 

“X” di Surabaya. 

 
Gaji (X1) 

Tunjangan 
Profesi (X2) 

Tunjangan 
Kinerja (X3) 
 

Kinerja (Y) 
 

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
H1 : Faktor kompensasi yang terdiri atas gaji, tunjangan 

profesi dan tunjangan kinerja / remunerasi secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen 
di Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya.

H2 :  Faktor kompensasi yang terdiri atas gaji, tunjangan 
profesi dan tunjangan kinerja / remunerasi secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja dosen di Program Studi Diploma PTN “X” 
di Surabaya.

metode penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode 
kuantitatif. Metode kuantitatif dengan tipe penelitian 
eksplanatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah 
pendekatan potong lintang (cross sectional) yaitu dengan 
analisa data primer dan data sekunder saat penelitian, data 
primer dikumpulkan melalui pengisian kuesioner tentang 
kompensasi finansial dan kinerja dosen Program Studi 
Diploma PTN “X” di Surabaya sedangkan data sekunder 
diperoleh dari telaah laporan kegiatan akademik dan 
kepegawaian dosen semester gasal 2013–2014 dan semester 
genap 2013-2014. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuesioner/angket yang digunakan 
untuk mengukur kinerja dosen dan kompensasi finansial 
yang diukur dengan skala likert dan pengolahan data 
menggunakan software SPSS for windows. Pada penelitian 
ini populasi yang diambil adalah dosen pada Program 
Studi Diploma PTN “X” di Surabaya. Sampel diambil dari 
keseluruhan populasi dosen sebanyak 46 orang dosen tetap 
yang telah memperoleh NIDN (total sampling).

Penelitian ini dalam terdapat definisi operasional variabel 
yang digunakan untuk pengukuran variabel kompensasi 
finansial terdiri atas variabel gaji (X1), tunjangan profesi 
(X2), tunjangan kinerja (X3), Kinerja (Y). 

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan dengan 
menggunakan software SPSS, maka kuesioner tentang 

kompensasi finansial langsung yang semula 32 item 
berkurang menjadi 28 item karena 4 item diantaranya tidak 
valid (memiliki nilai r kurang dari 0,30). Sedangkan pada 
kuesioner tentang kinerja yang semula terdiri dari 32 item 
berkurang menjadi 26 item karena 8 diantaranya tidak valid 
(memiliki nilai r kurang dari 0,30). (Azwar, 2012:147).

Pengujian reliabilitas dilakukan pada item-item 
pertanyaan yang telah dinyatakan valid. Berdasarkan 
hasil pengujian dapat diketahui bahwa dari keseluruhan 
item pertanyaan tentang kompensasi finansial langsung 
yang terdiri atas variabel gaji sebanyak 6 item pertanyaan, 
variabel tunjangan profesi sebanyak 13 item pertanyaan dan 
tunjangan kinerja sebanyak 9 item pertanyaan, sedangkan 
item pertanyaan tentang kinerja dosen sebanyak 26 item 
pertanyaan dinyatakan telah valid.

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan 
bahwa pada variabel gaji, tunjangan profesi, tunjangan 
kinerja dan kinerja memiliki nilai cronbach alpha > nilai 
kritis 0.6, dengan demikian item-item pertanyaan yang 
mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel. (Azwar, 
2010).

hasil penelitian

Dalam penelitian ini diketahui 46 dosen yang dijadikan 
sebagai sampel penelitian, berdasarkan jenis kelamin dapat 
diketahui sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 73.9%. 
Berdasarkan umur dapat diketahui sebagian besar memiliki 
umur 51–60 tahun, di mana ada sebanyak 41,3% dosen. 
Berdasarkan masa kerja dapat diketahui mayoritas memiliki 
masa kerja di atas 20 tahun, di mana ada sebanyak 73,9% 
dosen. Berdasarkan pendidikan terakhir dapat diketahui 
mayoritas memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 76,1% 
dosen. Berdasarkan Golongan dapat diketahui mayoritas 
memiliki golongan IVa sebanyak 28,3% dosen. Berdasarkan 
Jabatan Fungsional Dosen dapat diketahui mayoritas 
memiliki jabatan sebagai Lektor Kepala sebanyak 47,8% 
dosen.

Analisa Model Regresi
Model regresi linier berganda Variabel Bebas Terhadap 

Variabel Terikat Kinerja Dosen terkait Kinerja Tugas (Task 
Performance) dalam penelitian ini adalah :

Y = 2,557 + 0,146 X1 - 0,006 X2 + 0,225 X3 

Berikut penjelasan hasil analisis regresi linier berganda 
pada tabel 3 diuraikan sebagai berikut :
a. Konstanta (α) 
 Kinerja terkait “Task Performance”, nilai konstanta 

adalah sebesar 2,557, artinya jika variabel bebas X1, X2, 
X3 = 0, maka nilai variabel terikat adalah 2,557. Dengan 
kata lain jika gaji, tunjangan profesi dan tunjangan 
kinerja tidak memberikan pengaruh maka kinerja yang 
diberikan dosen adalah sebesar 2,557. 
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b. Koefisien regresi (βi)
– Nilai koefisien regresi variabel gaji (X1) sebesar 

0,146 artinya jika X1 berubah satu satuan, maka 
Y akan berubah sebesar 0,146 dengan anggapan 
variabel lainnya tetap. Tanda positif pada nilai 
koefisien regresi melambangkan apabila gaji 
semakin baik, maka kinerja yang diberikan oleh 
dosen juga akan mengalami peningkatan sebesar 
0,146.

– Nilai koefisien regresi variabel tunjangan profesi 
(X2) terkait “Task Performance” adalah sebesar 
-0,006 artinya jika X2 berubah satu satuan, maka 
Y akan berubah sebesar –0,006 dengan anggapan 
variabel lainnya tetap. Tanda negatif pada nilai 
koefisien regresi melambangkan hubungan yang 
searah antara X2 dan Y, artinya apabila tunjangan 
profesi kurang baik, kinerja akan mengalami 
penurunan sebesar –0,006. 

– Nilai koefisien regresi variabel tunjangan kinerja 
(X3) adalah terkait “Task Performance” adalah 
sebesar 0,225 artinya jika X3 berubah satu satuan, 
maka Y akan berubah sebesar 0,225 dengan 
anggapan variabel lainnya tetap. Tanda positif pada 

nilai koefisien regresi melambangkan hubungan 
yang searah antara X3 dan Y, artinya apabila 
tunjangan kinerja yang diberikan semakin besar, 
maka kinerja yang diberikan oleh dosen juga akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,225.

c. Koefisien Determinasi
 Koefisien Determinasi R-Square (R2) terkait ”Task 

Performance” sebesar 0,231 yang memiliki arti bahwa 
pengaruh variabel bebas X1, X2 dan X3 terhadap 
perubahan variabel terikat Y adalah sebesar 23,1% dan 
sisanya 76,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis Hipotesis Pengaruh Variabel Bebas 
Secara Parsial Terhadap Variabel Terikat (Uji t)

Untuk membuktikan pengaruh variabel bebas secara 
parsial terhadap variabel terikat melihat nilai statistik pada 
tabel 3 diketahui model regresi linier berganda diketahui 
bahwa nilai t hitung variabel gaji (X1) sebesar 1,694 dengan 
nilai signifikansi 0,098, tunjangan profesi (X2) sebesar 
–0,050 dengan nilai signifikansi 0,960 dan tunjangan 
kinerja (X3) sebesar 2,175 dengan nilai signifikansi 0,035. 
Dengan demikian karena nilai signifikansi lebih kecil dari 

Tabel 3. Koefisien Regresi Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Dosen Terkait Dengan Task Performance

Tabel 4. Koefisien Korelasi (R) Kompensasi Finansial dengan Kinerja Dosen Terkait Dengan Task Performance dan 
Relation Performance

Tabel 5. Hasil Uji F
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0,05 maka disimpulkan hanya varibel tunjangan kinerja 
(X3) yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja dosen (task performance). Jadi secara parsial hanya 
variabel tunjangan kinerja (X3) yang berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja dosen di Program Studi Diploma PTN “X” 
di Surabaya.

Menurut Bormen & Motowidlo (1993) dalam Lee & 
Sukoco (2011) yang membagi kinerja dalam 2 tipe yaitu task 
performance dan relation performance. Dalam penelitian ini 
task performance terbagi atas perencanaan dan organisasi, 
mutu pekerjaan, produktivitas serta manajemen proyek yang 
terkait dengan gaji yang diterima oleh dosen berpengaruh 
terhadap kinerja. Tunjangan Profesi yang diterima oleh 
dosen diharapkan dapat meningkatkan mutu pekerjaan dan 
produktivitas. 

Uji Hipotesis Pengaruh Variabel Bebas Secara 
Bersama-sama Terhadap Variabel Terikat (Uji F)

Berdasarkan nilai statistik pada tabel 5 diketahui 
hasil analisis regresi linier berganda, untuk membuktikan 
pengaruh dari gaji, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja 
terhadap kinerja diketahui bahwa nilai F hitung adalah 
sebesar 4,200 dengan nilai signifikansi 0,011. Dengan 
demikian karena nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari 
0,05 maka disimpulkan gaji (X1), tunjangan profesi (X2) 
dan tunjangan kinerja (X3) memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kinerja dosen terkait “task performance” (Y).

Maka hasil uji F di atas maka disimpulkan untuk H0 
ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis pertama 
penelitian diterima, dengan kata lain variabel bebas gaji, 
tunjangan profesional dan tunjangan kinerja secara simultan 
dihasilkan berpengaruh signifikan maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis II yang menyatakan faktor kompensasi 
yang terdiri atas gaji, tunjangan profesi dan tunjangan 
kinerja / remunerasi secara simultan atau bersama - sama 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di Program 
Studi Diploma PTN “X” di Surabaya.

kesimpulan dan saran

Kesimpulan 
Hasil penelitian yang diperoleh hasil analisa data adalah 
sebagai berikut:

Pada faktor kompensasi finansial yang terdiri atas gaji, 
tunjangan profesi / tunjangan, tunjangan kinerja / insentif 
secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kinerja dosen (task performance), maka H0 ditolak dan H1 
diterima artinya secara parsial tunjangan kinerja memiliki 
pengaruh positif dan signifikan yang tinggi terhadap kinerja. 
Hal ini didukung hasil koefisien regresi di mana variabel 
tunjangan kinerja merupakan variabel bebas yang paling 
dominan memengaruhi variabel terikat yaitu kinerja dosen 

berdasarkan “task performance” (Y) Program Diploma PTN 
“X” di Surabaya. 

Selanjutnya untuk faktor kompensasi finansial yang 
terdiri atas gaji, tunjangan profesi / tunjangan, tunjangan 
kinerja / insentif secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kinerja tugas (task performance) 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka hal ini 
menunjukkan bahwa faktor kompensasi finansial yang 
terdiri atas gaji, tunjangan profesi / tunjangan, tunjangan 
kinerja / insentif secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kinerja tugas (task performance).

Menurut Baltic Journal of Management (2008: 
40–54) menunjukkan bahwa penilaian kinerja dan sistem 
kompensasi (pay for performance system) telah menjamin 
pegawai / karyawan sangat termotivasi, selain itu beban 
mengajar dan kegiatan penelitian staf akademik telah 
meningkat selama bertahun-tahun maka fakultas perlu 
membangun penilaian dan kompensasi sistem kinerja 
untuk menunjukkan dengan jelas definisi kausalitas antara 
kompensasi dan kinerja staf akademik. 

Menurut The International Journal of Educational 
Management (2003:200–210) terdapat hubungan yang 
erat antara kompensasi dengan komitmen pelayanan pada 
mahasiswa. Perguruan tinggi harus mengetahui cara 
pencapaiannya dan tingkat kompensasi yang diberikan 
sebagai komitmen dalam meningkatkan prestasi kerja 
(performance) dan meningkatkan kualitas pelayanan 
akademik.

Saran
1. Bagi Program Studi Diploma PTN “X”

a. Memfasilitasi hal-hal untuk meningkatkan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi pada dosen contohnya, 
pelatihan menyusun jurnal atau karya ilmiah serta 
beberapa workshop.

b. Memperhatikan kompensasi yang diterima secara 
adil, wajar dan sesuai tidak jauh berbeda dengan 
diharapkan dosen, berdasarkan kontribusi yang 
telah diberikan kepada institusi pendidikan.

c. Melakukan pembinaan, bimbingan ser ta 
pengawasan dalam bentuk dukungan yang 
diberikan secara langsung dilakukan secara berkala 
disertai evaluasi yang berkelanjutan pada tiap-tiap 
unit kerja / level pimpinan.

2. Bagi Dosen Program Diploma PTN “X”
a. Sehubungan peningkatan pendapatan upah atau gaji 

serta tunjangan yang lain maka dosen harus dapat 
meningkatkan disiplin dan semangat kerjanya.

b. Dosen harus berupaya mendukung penuh 
terhadap peningkatan kualitas layanan terhadap 
mahasiswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memfokuskan pada 

salah satu variabel yang terkait dengan kompensasi serta 
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membahas kualitas pelayanan. Lokasi penelitian dapat 
pada instansi-instansi lain dengan materi pembahasan 
tunjangan profesi terhadap kinerja individu yaitu dosen 
dan kinerja organisasi yaitu kualitas pelayanan.
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