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Analisis Bauran Pemasaran pada Pengambilan Keputusan 
Mahasiswa untuk Melanjutkan Studi di STIKES RS Anwar Medika 
Sidoarjo

(Marketing Mix Analysis on Decision Making to Study in the Continuing Higher 
Education (STIKES Anwar Medika Hospital Sidoarjo))

Farida Anwari
STIKES RS Anwar MedikaSTIKES RS Anwar Medika
E-mail: faridamph@gmail.comE-mail: faridamph@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan nasional sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan sumber daya manusia di masa mendatang, harus direncanakan 
secara matang sejak pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan 
bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di lain pihak minimnya anggaran negara untuk sektor pendidikan dan 
banyaknya peminat PTN menyebabkan terbatasnya kesempatan untuk menimba ilmu di PTN. Selain itu persaingan antar lembaga 
pendidikan juga semakin pesat. Penerimaan pasar mengenai jasa pendidikan yang disediakan oleh STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo 
dapat dikatakan cukup baik yaitu dengan ditandai meningkatnya jumlah mahasiswa pada tahun 2016. Adanya peningkatan ini menuntut 
manajemen untuk lebih memahami pengaruh aspek bauran pemasaran terhadap kecenderungan mahasiswa memilih STIKES RS. Anwar 
Medika sebagai tempat pilihan studi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspek-aspek bauran pemasaran yaitu produk, 
harga, promosi, lokasi, bukti fisik, dosen dan staf, serta proses terhadap keputusan mahasiswa untuk melanjutkan studi di STIKES RS. 
Anwar Medika Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 57 orang mahasiswa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner yang menggunakan skala Likert. Berdasarkan hasil 
analisis data, dapat disimpulkan bahwa produk, harga, lokasi, promosi, dan bukti fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pemilihan STIKES RS. Anwar Medika, sedangkan dosen dan staf serta proses tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: produk, promosi, bauran pemasaran, keputusan pemilihan studi

ABSTRACT

National education as one way to prepare human resources in the future, must be planned carefully from primary, secondary to 
college. As UU No. 20 (3) of 2003 states that the national education serves to develop skills and character development and civilization 
of the nation’s dignity in the context of the intellectual life of the nation. On the other hand the lack of the state budget for the education 
sector and the many enthusiasts cause to the limited opportunity to study in state universities. Besides competition among educational 
institutions are also growing rapidly. Market acceptance of the educational services provided by STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo 
good enough that can be said with a marked increase in the number of students in 2016. This requires an increase in management to 
better understand the influence of aspects of the marketing mix to the tendency of students choose STIKES RS. Anwar Medika as a 
place of study options. This study aims to determine the effect of aspects of the marketing mix of product, price, promotion, location, 
physical evidence, lecturer and staff, as well as the process of the student’s decision to study at STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo. 
The method used is quantitative study sample as many as 57 students. Data collection techniques in this study conducted by distributing 
questionnaires using Likert scale. Based on the analysis, it can be concluded that the product, price, location, promotion, and physical 
evidence has a significant influence on the selection decision STIKES RS. Anwar Medika, while lecturer and staff as well as the process 
does not significantly.

Keywords: product, promotion, marketing mix, study selection decisions

PENDAHULUAN

Keberlangsungan pendidikan nasional merupakan 
jaminan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 
pasal 31. Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang 
menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa harus disikapi dengan 
baik oleh para penyelenggara pendidikan untuk mencapai 
tujuan tersebut.

Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan, 
sebuah universitas atau sekolah tinggi harus dikelola dengan 
baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah 
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dirumuskan dengan optimal terutama untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan nasional itu sendiri. Minimnya 
anggaran negara untuk sektor pendidikan dan banyaknya 
peminat PTN menyebabkan tidak semua warga Indonesia 
mendapatkan kesempatan menimba ilmu di PTN. Di sisi 
yang lain, kebutuhan melanjutkan pendidikan pada jenjang 
perguruan tinggi sangat penting demi meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi pihak 
swasta untuk ikut serta membantu mencerdaskan kehidupan 
bangsa melalui pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Menurut Purwanto (2011), persaingan antar lembaga 
pendidikan merupakan sebuah kenyataan yang tidak 
terbantahkan dan berlangsung semakin ketat. Persaingan 
tidak lagi menyangkut efisiensi penyelenggaraan pendidikan, 
namun telah menjadi hal yang wajar jika lembaga pendidikan 
yang dipilih adalah yang memiliki keunggulan pada hampir 
semua aspek. Di sisi yang lain pemasaran merupakan 
salah satu faktor penting untuk mempromosikan kualitas 
pendidikan dan menjaga kompetisi pasar. Menurut Kotler 
dan Armstrong (2013), pemasaran didefinisikan sebagai 
proses di mana perusahaan menciptakan nilai untuk 
konsumen dan membangun hubungan dengan konsumen 
yang kuat dengan tujuan untuk memperoleh nilai dari 
konsumen sebagai balasannya. Terdapat tujuh faktor dalam 
bauran pemasaran untuk bidang jasa, yaitu product, price, 
promoton, place, people, process, dan physical evidence 
yang dalam prakteknya akan memengaruhi keputusan dalam 
memilih institusi pendidikan. Sebagai salah satu institusi 
pendidikan di Sidoarjo, STIKES RS. Anwar Medika dapat 
dikatakan telah berkembang secara pesat, salah satunya 
ditandai dengan meningkatnya jumlah mahasiswa pada 
tahun 2016. Adanya peningkatan ini menuntut manajemen 
untuk lebih memahami pengaruh aspek bauran pemasaran 
terhadap kecenderungan mahasiswa memilih STIKES 
RS. Anwar Medika Sidoarjo sebagai tempat pilihan studi.

LANDASAN TEORI

Penelitian Terdahulu

Yulfita’aini ( 2010) mengadakan penelitian dengan tujuan 
untuk mengetahui pengaruh Marketing Mix terhadap keputusan 
mahasiswa dalam melanjutkan studi pada perguruan tinggi 
(Studi Pada Universitas Pasir Pengaraian-Riau). Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan 
pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda, 
keseluruhan elemen bauran pemasaran secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa 
dalam melanjutkan studi pada Universitas Pasir Pengaraian. 
Secara parsial, ditemukan bahwa variabel produk, harga, 
lokasi, bukti fisik dan proses berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan mahasiswa, sedangkan variabel promosi tidak 
signifikan. Disimpulkan juga bahwa variabel harga memiliki 
pengaruh yang dominan terhadap keputusan mahasiswa untuk 
melanjutkan studinya.

Ujang Muhyidin (2015), dalam Prosiding Seminar Nasional 
Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Universitas Stikubank 
Semarang melalui penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 
Bauran Pemasaran Jasa Pendidikan Terhadap Keputusan 
Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Swasta Di Jawa Barat”. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 
Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, 
didapatkan kesimpulan bahwa tidak semua elemen bauran 
pemasaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi swasta 
di Jawa Barat. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan 
adalah harga promosi dan orang. Sedangkan variabel yang 
berpengaruh secara signifikan yaitu produk, lokasi, proses 
dan bukti fisik.

Tabita dan Halim (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang 
memengaruhi siswa SMA dalam memilih perguruan tinggi. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Berdasarkan 
hasil analisis menggunakan PLS, disimpulkan bahwa faktor 
akademik, faktor ekonomi, faktor proses, faktor promosi, faktor 
lokasi, dan faktor reputasi dosen masing-masing berpengaruh 
signifikan terhadap pemilihan perguruan tinggi di Surabaya. 

Bauran Pemasaran
Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 
kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, 
penggunaan atau konsumsi yang mungkin dapat memuaskan 
sebuah keinginan atau kebutuhan. (Kotler dan Armstrong, 
2013). Menurut Kotler dan Fox (1995), produk dalam bidang 
pendidikan diberi istilah lain yaitu program. Program adalah 
keputusan paling dasar yang harus dibuat oleh institusi 
pendidikan. Program dari sebuah institusi pendidikan 
menunjukkan identitas dan posisi institusi tersebut jika 
dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya.

Harga
Harga adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan 

untuk mendapatkan produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga 
adalah jumlah semua nilai yang konsumen berikan untuk 
mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan 
produk atau jasa. (Kotler dan Armstrong, 2013). Menurut 
Enache (2011), harga dari program pendidikan adalah uang 
sekolah yang dipengaruhi oleh biaya, permintaan dan harga 
kompetitor.

Lokasi
Lokasi merujuk kepada aktivitas institusi yang 

mengakibatkan produk/jasa dapat tersedia kepada target 
konsumen. (Kotler & Armstrong, 2013). Mustafa et al. (2014) 
mengukur pada aspek kedekatan lokasi sekolah dengan 
konsumen (siswa). Lokasi juga berpengaruh terhadap biaya 
di mana hal tersebut merupakan faktor yang signifikan 
dalam proses memilih universitas. Hal ini mendorong 
mahasiswa untuk mempertimbangkan memilih universitas 
yang dekat dengan rumah Priceet et al. (2003).
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Promosi
Promosi merupakan sebuah akt ivitas yang 

mengomunikasikan manfaat dari produk dan membujuk 
target konsumen untuk membelinya. (Kotler dan Armstrong, 
2013). Li dan Hung (2009) mengukur promosi di bidang 
pendidikan yaitu meliputi aspek visi dan misi, latest news, 
student achievement, parent-teacher meeting, exhibition, 
dan mass media.

Orang
Orang adalah semua aktor manusia yang memiliki 

bagian dalam memberikan jasa. (Zeithaml, 2009). Menurut 
Enache (2011), jasa pendidikan berhubungan sangat kuat 
dengan orang yang terlibat dalam penyaluran jasanya. Staf 
pengajar dan staf administrasi merupakan hal yang sangat 
penting untuk menarik siswa.

Bukti Fisik
Bukti fisik merupakan komponen berwujud dari 

tawaran jasa. (Ivy, 2008). Menurut Enache (2011), karena 
produk pendidikan tidak berwujud maka bukti fisik 
memiliki peran penting sebagai bukti dari produk yang akan 
diberikan dalam fase pendaftaran. Dalam fase pendaftaran, 
gedung dan fasilitas kampus, hardware dan semua bukti 
berwujud lainnya mencerminkan kualitas dari jasa yang 
akan diberikan.

Proses
Proses merupakan prosedur, mekanisme, dan alur 

aktivitas yang sebenarnya ketika jasa diberikan. (Zeithaml, 
2009). Proses adalah bagaimana sesuatu terjadi di dalam 
institusi, seperti proses manajemen, pendaftaran, pengajaran, 
pembelajaran, sosial dan bahkan aktivitas olahraga. (Kotler 
dan Fox, 1995).

Keputusan Pemilihan Studi
Menurut Kotler dan Armstrong (2013), perilaku konsumen 

dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. 
Keputusan pemilihan perguruan tinggi dalam penelitian 
ini merujuk pada konsep keputusan pembelian di bidang 
pemasaran. Keputusan pembelian terdiri dari lima tahap: 
pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 
keputusan membeli, dan perilaku pascapembelian.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang bersifat kausalitas. Menurut Sugiyono (2013), metode 
penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 
statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. Kausalitas dalam hal ini akan melihat hubungan 
sebab akibat dari satu atau beberapa variabel terhadap 
variabel yang lainnya.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di STIKES RS. Anwar Medika 

Sidoarjo Jalan By Pass Krian Km. 33, Sidoarjo Jawa 
Timur. Pertama, penulis melakukan observasi data jumlah 
mahasiswa di STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo, 
kemudian melakukan penyusunan proposal Tugas Akhir 
mulai Maret–Mei 2016 yaitu dengan membuat kuesioner 
sebagai salah satu sumber data penelitian. Penulis 
merencanakan mulai mengumpulkan serta mengolah data 
pada pertengahan bulan Mei 2016.

Populasi dan Sampel
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 
2013). Dari penjelasan tersebut populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo 
dengan jumlah keseluruhan mahasiswa angkatan I/2015 
dan angkatan II/2016 yaitu sebanyak 132 orang. Dengan 
menggunakan rumus Slovin didapatkan sampel sebanyak 
57 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa yang studi di STIKES RS. Anwar Medika 
Sidoarjo. Kriteria ini diambil dengan pertimbangan bahwa 
mahasiswa yang telah melanjutkan studi di STIKES RS. 
Anwar Medika Sidoarjo lebih memahami kondisi internal, 
sehingga dapat memberikan tanggapan yang lebih akurat 
tentang elemen bauran pemasaran di STIKES RS. Anwar 
Medika Sidoarjo selain itu STIKES RS. Anwar Medika 
Sidoarjo termasuk institusi pendidikan yang tergolong 
baru yaitu dengan jumlah mahasiswa sebanyak 2 angkatan. 
Dengan mengambil sampel yaitu mahasiswa angkatan 
I/2015 dan angkatan II/2016 diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi yang akurat kepada manajemen STIKES RS. 
Anwar Medika Sidoarjo mengenai pengaruh elemen bauran 
pemasaran yang telah dilakukan.

Metode Pengumpulan Data
Tugas Akhir ini menggunakan instrumen kuesioner 

dengan skala likert. Dalam pengukurannya, setiap 
responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan, 
dengan skala penilaian dari satu (1) sampai dengan lima (5). 
Tanggapan sangat setuju diberi nilai paling besar lima (5) 
dan tanggapan sangat tidak setuju diberi nilai paling kecil 
satu (1). 
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Definisi dan Pengukuran Variabel
Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

elemen bauran pemasaran yaitu terdiri dari variabel produk, 
harga, promosi, lokasi, dosen dan staf, bukti fisik, serta proses. 
Variabel terikat yaitu keputusan pemilihan dari mahasiswa 
untuk studi di STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo.

Produk
Indikator yang digunakan untuk mengukur produk 

STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo ini mengacu pada 
penelitian Kotler & Fox (1995); Ivy (2008); Mustafa et al. 
(2014); Ogunnaike et al. (2014) yaitu: 
1. Kurikulum atau program perkuliahan yang 

berkualitas.
2. Program pembelajaran yang dapat memberikan 

peningkatan prestasi belajar mahasiswa.
3. Kegiatan praktik perkuliahan yang dapat memberikan 

pengalaman baru kepada mahasiswa.

Harga
Indikator yang digunakan untuk mengukur harga di 

STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo ini mengacu pada 
penelitian Alipour et al. (2012) yaitu: 
1. Adanya angsuran (cicilan) pada pembayaran biaya uang 

gedung.
2. Potongan biaya khusus bagi mahasiswa yang 

berprestasi.
3. Perincian biaya kuliah dipublikasikan secara detail 

melalui website sekolah.
4. Brosur yang memuat item tentang biaya perkuliahan.

Lokasi
Indikator yang digunakan untuk mengukur lokasi 

STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo ini mengacu pada 
penelitian Li dan Hung (2009) yaitu: 
1. Kemudahan untuk dijangkau sarana transportasi 

umum.
2. Lokasi dekat dengan pemukiman (tempat tinggal) 

mahasiswa.
3. Akses jalan yang mudah bagi mahasiswa

Promosi
Indikator yang digunakan untuk mengukur promosi 

STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo ini mengacu pada 
penelitian Li dan Hung (2009) yaitu: 
1. Penyampaian visi dan misi melalui brosur atau leaflet 

kepada mahasiswa.
2. Informasi yang diberikan selalu up-date.
3. Adanya publikasi prestasi yang pernah diraih 

mahasiswa.
4. Pertemuan antara orang tua mahasiswa dan pihak 

institusi untuk menciptakan komunikasi timbal balik 
yang positif.

5. Pameran pendidikan untuk kegiatan promosi. 

6. Penggunaan media massa seperti surat kabar dalam 
media promosi.

7. Gelaran acara khusus untuk upacara kelulusan (wisuda) 
agar orang lain lebih mengetahui keberadaan institusi.

Dosen dan staf
Indikator yang digunakan untuk mengukur dosen dan 

staf STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo ini mengacu pada 
Kotler & Fox (1995), Ogunnaike et al. (2014) dan Mustafa 
et al. (2014) yaitu: 
1. Dosen yang berkualitas.
2. Dosen yang dapat mengekspresikan diri mereka secara 

jelas kepada mahasiswa.
3. Dosen dapat mengadopsi teknik pengajaran yang sesuai 

dengan bidang pelajaran.
4. Dosen yang memiliki tingkah laku yang sopan
5. Dosen yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada 

mahasiswa.
6. Staf administrasi akademik yang memberikan pelayanan 

prima kepada mahasiswa.

Bukti fisik
Indikator yang digunakan untuk mengukur bukti fisik 

STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo ini mengacu pada 
Kotler & Fox (1995) dan Ogunnaike et al. (2014) yaitu: 
1. Penampilan gedung yang mendukung suasana belajar 

yang menyenangkan.
2. Kebersihan lingkungan yang terjaga dengan baik.
3. Fasilitas akademik berupa ruang kuliah dilengkapi 

dengan multimedia dan AC.
4. Laboratorium yang dapat mendukung kegiatan 

perkuliahan.
5. Fasilitas unggulan.
6. Koneksi internet yang mendukung kegiatan 

perkuliahan. 

Proses
Indikator yang digunakan untuk mengukur proses di 

STIKES RS. Anwar Medika Sidoarjo ini mengacu pada 
penelitian Kotler dan Fox, (1995) yaitu: 
1. Pendaftaran mahasiswa secara mudah dan tidak rumit.
2. Proses administrasi daftar ulang mahasiswa yang 

berjalan secara efektif.
3. Proses perkuliahan dijalankan secara tepat, sesuai 

dengan kurikulum jurusan

Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi
Indikator yang digunakan untuk mengukur keputusan 

pemilihan ini mengacu pada teori Kotler dan Armsrong 
(2013) yaitu: 
1. Pilihan utama karena sesuai dengan kebutuhan studi 

mahasiswa.
2. Pemilihan setelah mengetahui informasi yang bersumber 

dari iklan, dan pengalaman orang lain.
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3. Pemilihan setelah membandingkan dengan sekolah 
tinggi yang lain yang sejenis.

4. Adanya keyakinan dari mahasiswa setelah menganalisis 
berbagai informasi.

5. Rekomendasi kepada orang lain yang membutuhkan

Metode Penelitian
Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010). Uji validitas 
dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor 
jawaban pada tiap item pertanyaan dengan skor total jawaban. 
Jika nilai signifikansi korelasi yang dihasilkan lebih kecil 
dari 0,05 (α = 5%), maka item pernyataan dianggap valid. 
Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 
pengumpul data (Arikunto, 2010). Reliabilitas menunjukkan 
apakah instrumen tersebut secara konsisten memberikan 
hasil ukuran yang sama tentang sesuatu yang diukur pada 
waktu yang berlainan. Reliabilitas diukur dengan cronbach 
alpha. Jika cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka 
kuesioner dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi
Untuk menguji pengaruh variabel produk, harga, lokasi, 

promosi, dosen dan staf, bukti fisik, dan proses terhadap 
keputusan pemilihan perguruan tinggi dalam penelitian ini 
digunakan analisis regresi linear berganda, yaitu dengan 
model (Sugiyono, 2013): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + e

Keterangan: 
Y = Variabel Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi 
a = Intercept atau nilai konstanta 
b1 = Koefisien Regresi 
X1 = Produk
X2 = Harga
X3 = Lokasi
X4 = Promosi
X5 = Dosen dan staf
X6 = Bukti fisik

X7 = Proses
e = Residual 

Hasil dan Pembahasan
Karakteristik Responden

Responden penelitian diidentifikasi berdasarkan jenis 
kelamin, usia, asal daerah, serta pekerjaan orang tua. 
Berdasarkan hasil pengolahan data disimpulkan bahwa 
sebagian besar mahasiswa yang merupakan sampel 
penelitian adalah perempuan (80,7%), usia antara 18–20 
tahun (75,4%), berasal dari Sidoarjo (56,1%) dan memiliki 
orang tua dengan pekerjaan swasta (54,4%). 

Analisis Deskriptif
Nilai rata-rata dan standar deviasi jawaban responden 

dihitung untuk mengetahui deskripsi jawaban dalam 
kuesioner. Berdasarkan hasil pengolahan data disimpulkan 
bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang baik pada aspek 
produk, harga, lokasi, promosi, dosen dan staf, bukti fisik, 
serta proses. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata 
jawaban di masing-masing variabel sebesar 3.51–3.77 dengan 
kategori setuju. Selain itu persepsi mengenai keputusan 
pemilihan STIKES RS. Anwar Medika juga dapat dikatakan 
tinggi, yaitu dengan rata-rata sebesar 3,87. Nilai standar 
deviasi jawaban di masing-masing item juga menunjukkan 
keragaman data yang relatif rendah.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas menggunakan korelasi Pearson menunjukkan 

bahwa setiap indikator menghasilkan nilai signifikansi 
yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 
indikator-indikator yang digunakan di dalam kuesioner telah 
valid. Masing-masing variabel menghasilkan nilai cronbach 
alpha lebih besar dari 0.6, yaitu antara 0,642–0,828, selain 
itu nilai cronbach alpha if item deleted pada setiap indikator 
tidak melebihi nilai cronbach alpha tiap variabel. Dari 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam 
penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.

Hasil Analisis Regresi
Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 20.0. Berikut hasilnya: 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.
Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) .168 .206 .815 .419

X1 .096 .036 .142 2.631 .011 .734 1.363
X2 .153 .065 .192 2.338 .024 .317 3.151
X3 .226 .107 .249 2.113 .040 .155 6.445
X4 .181 .074 .194 2.447 .018 .342 2.922
X5 .073 .115 .081 .629 .532 .129 7.746
X6 .244 .110 .222 2.214 .031 .214 4.676
X7 .022 .102 .023 .211 .834 .187 5.343

a. Dependent Variable: Y
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Berdasarkan tabel di atas maka model regresi dapat 
dituliskan sebagai berikut: 

Ŷ =  0,168 + 0,096 X1+ 0,153 X2 + 0,226 X3 + 0,181 X4+0,073 
X5 + 0,244 X6 + 0,022 X7

Nilai F hitung yang dihasilkan dari analisis regresi yaitu 
sebesar 59.558 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, di 
mana nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05 (α = 5%), 
yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 
variabel Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi 
(X4), Dosen dan Staf (X5), Bukti Fisik (X6), dan Proses 
(X7) secara simultan terhadap variabel Keputusan Pemilihan 
STIKES RS. Anwar Medika (Y). 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas diketahui 
bahwa variabel Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3), 
Promosi (X4), dan Bukti Fisik (X6) masing-masing 
menghasilkan nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 
0.05, dengan kesimpulan bahwa secara parsial kelima 
variabel tersebut yaitu Produk (X1), Harga (X2), Lokasi 
(X3), Promosi (X4), dan Bukti Fisik (X6) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pemilihan 
STIKES RS. Anwar Medika. Sementara itu hasil pengujian 
pengaruh dari variabel Dosen dan staf (X5) serta proses 
(X7) terhadap Keputusan Pemilihan STIKES RS. Anwar 
Medika menghasilkan nilai signifikansi t yang lebih besar 
dari 0.05, atau dengan kesimpulan bahwa variabel dosen dan 
staf serta variabel proses, secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Pemilihan STIKES RS. 
Anwar Medika.

Koefisien determinasi menunjukkan ukuran kebaikan 
model regresi atau ukuran variasi data di variabel dependen 
(Y) yang dapat dijelaskan oleh variasi data di variabel 
independen (X). Berikut ini nilai Koefisien Determinasi 
yang dihasilkan pada model regresi dalam penelitian ini: 

Koefisien determinasi sebesar 0.895 menunjukkan 
bahwa 89.5% variasi data Keputusan Pemilihan mahasiswa 
dapat dijelaskan oleh Produk (X1), Harga (X2), Lokasi 
(X3), Promosi (X4), Dosen dan Staf (X5), Bukti Fisik 
(X6), dan Proses (X7). Dengan interpretasi yang lain dapat 
disimpulkan bahwa Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3), 
Promosi (X4), Dosen dan Staf (X5), Bukti Fisik (X6), serta 
Proses (X7) memiliki pengaruh sebesar 89.5% terhadap 
Keputusan Pemilihan STIKES RS. Anwar Medika.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis regresi disimpulkan bahwa 
produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pemilihan STIKES RS. Anwar Medika. Kotler dan 
Fox (1995), mengemukakan bahwa aspek produk dari 
sebuah perguruan tinggi adalah program pendidikan 
yang menunjukkan identitas sebuah institusi pendidikan. 
Berkaitan dengan pendapat tersebut, STIKES RS. Anwar 
Medika menghadirkan program pendidikan dengan basis 
ilmu kesehatan sebagai dasar kurikulum, yang diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu program 
studi yang ditawarkan yaitu program D3 Kebidanan dan S1 
Farmasi dengan jaminan akreditasi Dikti memberikan nilai 
tambah bagi STIKES RS. Anwar Medika, tentunya dengan 
didukung fasilitas rumah sakit sebagai sarana pendukung 
kegiatan praktik perkuliahan bagi mahasiswa diharapkan 
dapat meningkatkan minat mahasiswa atau calon mahasiswa 
untuk memilih STIKES RS. Anwar Medika sebagai tempat 
melanjutkan jenjang pendidikan tinggi.

Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pemilihan STIKES RS. Anwar Medika. Sesuai dengan 
pendapat Ivy (2008), harga juga memengaruhi persepsi 
siswa pada sebuah institusi pendidikan. Biaya perkuliahan 
di STIKES RS. Anwar Medika ditentukan dengan 
mempertimbangkan aspek-aspek konsumen secara kompetitif 
yang di rinci secara detail ke dalam komponen-komponen 
biaya sebelum perkuliahan diselenggarakan. Selain itu 
STIKES RS. Anwar Medika juga memberikan kemudahan 
biaya bagi mahasiswa dengan adanya program beasiswa 
kuliah, program angsuran biaya uang gedung, serta potongan 
biaya khusus bagi calon mahasiswa berprestasi. Dengan 
adanya program tersebut diharapkan keputusan pemilihan 
STIKES RS. Anwar Medika semakin meningkat.

Lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pemilihan STIKES RS. Anwar Medika. Menurut Price et 
al. (2003) lokasi memiliki dampak pada biaya, di mana hal 
tersebut merupakan faktor yang signifikan dalam proses 
pemilihan universitas. Lokasi yang mudah dijangkau sarana 
umum, dekat dengan pemukiman mahasiswa, serta adanya 
kemudahan akses akan menjadi salah satu pertimbangan 
dalam pemilihan universitas. STIKES RS. Anwar Medika 
didirikan di Jalan By Pass Krian Km. 33, Sidoarjo Jawa 
Timur. Dengan lokasi tersebut menjadikan STIKES RS. 
Anwar Medika sangat mudah dijangkau dengan alat 
transportasi umum seperti bis kota maupun alat transportasi 
lainnya karena terletak di ruas jalan utama Krian. Selain 
itu letaknya yang strategis memungkinkan bagi mahasiswa 
dari daerah untuk menjangkaunya sehingga mendukung 
meningkatnya keputusan dari mahasiswa untuk memilih 
STIKES RS. Anwar Medika.

Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pemilihan STIKES RS. Anwar Medika. Menurut Li dan 
Hung (2009) promosi baik itu melalui media formal atau 
informal (pamflet, surat, brosur, atau internet portal) 

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted 
R Square

Std. 
Error 
of the 

Estimate

Durbin-
Watson

1 .946a .895 .880 .17694 1.885
a. Predictors: (Constant), X7,X1, X4, X2, X6, X3, X5
b. Dependent Variable: Y
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merupakan elemen yang penting dalam pemasaran. 
Berkaitan dengan hal tersebut, STIKES RS. Anwar Medika 
sangat memperhatikan aspek promosi, baik melalui kegiatan 
pameran pendidikan, promosi melalui kegiatan wisuda, visi-
misi yang dituangkan di dalam brosur, maupun melalui 
publikasi prestasi mahasiswa di berbagai media.

Berdasarkan hasil analisis regresi disimpulkan bahwa 
dosen dan staf tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pemilihan STIKES RS. Anwar Medika. 
STIKES RS. Anwar Medika merupakan salah satu unit 
perkembangan dari RS. Anwar Medika yang bergerak di 
bidang pendidikan. Dari aspek layanan masyarakat pada 
umumnya, atau mahasiswa pada khususnya akan melihat 
RS. Anwar Medika sebagai pertimbangan untuk memilih 
STIKES RS. Anwar Medika, sehingga RS. Anwar Medika 
menjadi brand yang menonjol dalam pemilihan STIKES 
tersebut.

Bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pemilihan STIKES RS. Anwar Medika. Menurut Ivy (2008), 
Komponen physical evidence yaitu gedung dan fasilitas 
kampus, hardware dan semua bukti berwujud lainnya 
berkontribusi kepada kesan pertama dari siswa. Berkaitan 
dengan hal tersebut STIKES RS. Anwar Medika sangat 
memperhatikan aspek fisik, yaitu dengan menyediakan 
fasilitas atau sarana perkuliahan seperti laboratorium yang 
langsung terkoneksi dengan fasilitas rumah sakit maupun 
fasilitas gedung sekolah yang saat ini sedang dalam proses 
renovasi pembangunan. Diharapkan dengan adanya fasilitas 
fisik yang memadai, kecenderungan pemilihan STIKES RS. 
Anwar Medika semakin meningkat.

Proses tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pemilihan STIKES RS. Anwar Medika. Hal ini 
menunjukkan bahwa keputusan pemilihan oleh mahasiswa 
tidak menjadikan proses sebagai pertimbangan yang berarti, 
hal ini dikarenakan pendaftaran maupun proses daftar ulang 
mahasiswa telah secara efektif dilakukan secara online, 
sehingga semakin memudahkan bagi mahasiswa. Proses 
perkuliahan tidak berpengaruh secara nyata pada keputusan 
pemilihan STIKES RS. Anwar Medika dikarenakan 
mahasiswa cukup yakin dengan kesesuaian kurikulum yang 
diberikan terlebih dengan adanya dukungan dari rumah 
sakit.

Implikasi Manajerial
Penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh 

bauran pemasaran terhadap pengambilan keputusan 
mahasiswa dalam memilih STIKES RS. Anwar Medika 
pada akhirnya dapat memberikan implikasi manajerial 
yang dapat dipergunakan sebagai pedoman internal 
STIKES RS. Anwar Medika untuk meningkatkan bauran 
pemasarannya.

Berkaitan dengan variabel produk, berimplikasi pada 
peningkatan kualitas instrumen akreditasi program studi 
berdasarkan syarat-syarat BAN-PT, yang berkaitan dengan 
program pembelajaran dan perkuliahan, melakukan 

studi banding ke instansi pendidikan yang lain, berkaitan 
dengan efektivitas program pembelajaran maupun kegiatan 
perkuliahan serta Melakukan studi lanjutan mengenai 
program pembelajaran maupun kegiatan perkuliahan di 
STIKES RS. Anwar Medika.

Berkaitan dengan harga, yaitu dengan melengkapi draft 
biaya sekolah melalui website, disertai dengan rincian-
rinciannya, memberikan termin angsuran dengan waktu 
yang lebih panjang serta melakukan studi lanjut dengan 
tujuan agar kesempatan bagi calon mahasiswa untuk 
mendapatkan keringanan biaya berjalan secara tepat sasaran 
dan merata.

Berkaitan dengan lokasi, implikasinya yaitu pengadaan 
angkutan kampus seperti bus atau metromini sekaligus 
tempat pemberhentian bis umum (halte), menyediakan 
fasilitas hunian (mess) bagi mahasiswa di sekitar wilayah 
kampus, serta meningkatkan keamanan di sekitar wilayah 
kampus, dan menjamin tidak adanya banjir.

Berkaitan dengan promosi, berimplikasi pada perlu 
diadakannya studi lanjutan tentang efektivitas media 
promosi dari STIKES RS. Anwar Medika, serta melakukan 
promosi melalui kerja sama dengan stasiun televisi lokal, 
untuk memperkuat brand di daerah terlebih dahulu.

Berkaitan dengan dosen dan staf, berimplikasi pada 
perlunya peningkatan kepedulian yang tinggi kepada 
mahasiswa dibuktikan dengan adanya grup di media 
sosial antara dosen dengan mahasiswa, serta peningkatan 
pelayanan dari staf administrasi ketika melayani dengan 
memberikan senyum serta penyelesaian yang lebih 
cepat.

Berkaitan dengan bukti fisik, berimplikasi pada 
melakukan pembangunan fasilitas fisik gedung STKES 
yang baru dengan fasilitas yang memadai, serta melakukan 
renovasi (perbaikan) jalan masuk menuju lokasi STIKES.

Berkaitan dengan proses, berimplikasi pada proses 
daftar ulang hanya melalui administrasi akademik, serta 
proses kuliah telah tertata rapi yaitu adanya mata kuliah 
yang harus ditempuh sesuai dengan Kemenkes dan Dikti 
dengan jumlah SKS yang sesuai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil Uji Pengaruh Secara Parsial. 

a. Variabel yang berpengaruh yaitu variabel Produk 
(X1) dengan Sig 0,011 < 0,05, Harga (X2) dengan 
Sig 0,024 < 0,05, Lokasi (X3) dengan Sig 0,040 < 
0,05, Promosi (X4) dengan Sig 0,018 < 0,05, dan 
Bukti Fisik (X6) dengan Sig 0,031 < 0,05 sehingga 
disimpulkan bahwa secara parsial variabel tersebut 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa untuk Melanjutkan Studi 
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di STIKES RS. Anwar Medika. Adapun yang 
memiliki pengaruh tertinggi yaitu Bukti Fisik (X6) 
dengan koefisien 0,244 dan pengaruh terendah 
yaitu Produk (X1) dengan koefisien 0,168, 

b. Variabel yang tidak berpengaruh yaitu Dosen 
dan Staf (X5) dengan Sig 0,532 > 0,05 dan Proses 
(X7) dengan Sig 0,834 > 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan variabel tersebut secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap Keputusan Mahasiswa 
Untuk Melanjutkan Studi di STIKES RS. Anwar 
Medika. 

2. Hasil uji pengaruh secara simultan menunjukkan bahwa 
nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 
Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi (X4), 
Dosen dan Staf (X5), Bukti Fisik (X6), dan Proses (X7) 
secara simultan terhadap Keputusan Mahasiswa Untuk 
Melanjutkan Studi di STIKES RS. Anwar Medika (Y). 

3. Koefisien determinasi adalah sebesar 0,895. Nilai ini 
menunjukkan bahwa 89,5% variasi data Keputusan 
Pemilihan mahasiswa dapat dijelaskan oleh Produk 
(X1), Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi (X4), Dosen dan 
Staf (X5), Bukti Fisik (X6), dan Proses (X7). Dengan 
interpretasi yang lain dapat disimpulkan bahwa Produk 
(X1), Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi (X4), Dosen dan 
Staf (X5), Bukti Fisik (X6), serta Proses (X7) memiliki 
pengaruh sebesar 89,5% terhadap Keputusan Pemilihan 
STIKES RS. Anwar Medika. 

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi STIKES RS. Anwar Medika: 

a. Harus lebih memperhatikan variabel Produk, Harga, 
Lokasi, Promosi, dan Bukti Fisik bahkan perlu 
untuk ditingkatkan mengingat faktor-faktor tersebut 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
Keputusan Pemilihan STIKES RS. Anwar Medika.

b. Peningkatan kompetensi dosen dan pelayanan para 
staf STIKES RS Anwar Medika tetap akan menjadi 
prioritas dalam pengembangannya, meskipun 
dalam penelitian ini tidak menjadi faktor bagi 
mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. 

2. Bagi kalangan akademisi khususnya peneliti selanjutnya 
yaitu melihat nilai R square yaitu 0.895 atau 89.5% 
sehingga ada 10.5% variabel atau faktor lain yang 
memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan 
dalam memilih perguruan tinggi, maka peneliti 
selanjutnya dapat menambah jumlah variabel atau 
faktor lain selain variabel atau faktor yang telah ada di 
penelitian ini.
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ABSTRAK

Kompensasi merupakan sebuah sistem penghargaan yang berupa tunjangan dan didapatkan melalui hasil kinerja dosen. 
Kompensasi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah yang dapat meningkatkan profesionalisme seorang dosen 
dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Bagi dosen mendapatkan kompensasi adalah sebuah harapan untuk meningkatkan 
kinerja di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah pengaruh kompensasi finansial langsung terhadap kinerja (hubungan kinerja) dosen pada Program Studi Diploma 
PTN “X” di Surabaya secara simultan maupun parsial. Pengaruh variabel dependen adalah kinerja (hubungan kinerja) dosen dan 
variabel independen (kompensasi finansial langsung) menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode analisis uji F dan 
uji T. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif, yang bertujuan menggambarkan 
antara hubungan dan pengaruh dua variabel yang sudah ditetapkan. Subjek penelitian dalam adalah dosen PTN “X” yang berjumlah 
47 orang dosen PNS. Hasil pengujian pada instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas di mana semua item pertanyaan variabel 
kompensasi finansial langsung 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 (hubungan 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 hubungan kinerja (relation 
performance) diketahui tingkat signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi 0,375 (37,5%) 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 hubungan kinerja (relation performance) terdapat variabel Gaji (X1) menunjukkan nilai 2,350 
dengan signifikan 0,024 dan variabel Tunjangan Profesi (X2) menunjukkan nilai 2,097 dengan signifikan 0,042 yang menunjukkan 
pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kinerja dosen (Y).

Kata kunci: kompensasi, kinerja, dosen

ABSTRACT

Compensation is a system of the award in the form of the allowance and obtained through the results of the performance of lecturers. 
Compensation is a form of the awards given by the government that can improve the professionalism of a lecturer in implementing 
Tridharma College. For lecturers get compensation is a hope to improve performance in the field of education and teaching of research 
and dedication to the community. In this research aims to find out whether the influence of financial compensation directly to the 
performance of the ties the performance of the lecturer on the Diploma Studies Program PTN “X” in Surabaya simultaneously or 
partial. The influence of the dependent variable is performance (performance relationship) lecturer and independent variables (financial 
compensation directly) using multiple regression analysis with double linier test analysis methods F and T tests. The research method 
used is the quantitative method with explanative approach which aims to illustrate the relationship between and the influence of the two 
variables that have been assigned. The subject of the research is a lecturer at “X” which numbered 47 the lecturers PNS. The results of the 
test on this research instrument using the validity test where all items variable questions direct financial compensation and performance 
variables lecturer have coefficient value r more than 0.30 stated has been valid while reliability tests it is known that in the variable 
financial compensation and performance variables lecturer has the value of cronbach alpha more than critical value 0.6, thereby revealed 
reliabel. The results of using multiple regression analysis double linier shows that there is a significant impact between the variables 
simultaneously salary (X1), Professional Allowance (X2), Performance Allowance (X3), on the performance of the lecturers (Y) Diploma 
Studies Program PTN “X” in Surabaya which is related to the relationship of the performance (relation performance) known to the 
level of the significance of the determination coefficient 0.375 and 0.000 (37.5%) and related to the relationship performance (relation 
performance) known to the level of the significance of the determination coefficient 0,375 and 0.000 (37.5%). While some through t test 
known that which is related to the relationship of the performance (relation performance) there is salary variables (X1) shows the value 
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of 2,350 with significant 0,024 and professional Allowance variables (X2) shows the value of 2.097 with significant 0.042 which shows 
a significant influence partially on the performance of the lecturers (Y).

Keywords: compensation, performance, a lecturer

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan pada era globalisasi saat ini yang 
mengharuskan untuk mengembangkan paradigma akademik 
baru dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang dapat 
mengantisipasi dalam era masyarakat ekonomi ASEAN 
(MEA) yang sedang terjadi.

Pendidikan tertinggi, Perguruan Tinggi merupakan 
sebuah institusi yang memiliki kontribusi dalam melahirkan 
sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kualitas yang 
dalam hal ini adalah dosen sebagai sumber daya manusia inti 
dalam 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 3 orang (6,38%) 
dosen masih berpendidikan S1 dan tidak dapat melanjutkan 
studi S2 karena terkendala usia, selain itu data menunjukkan 
34 orang dosen (72,34%) 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 9 orang dosen (19,15%) 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.

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. 

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

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).

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

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

11.31 1.77 1.10 4.25 18.43 PD=Pendidikan, 
PL=Penelitian

2 Genap 
2013–2014

6.34 2.67 1.12 2.41 18.17 PG=Pengabdian, 
PK= Penunja

Sumber:  Data Kepegawaian Program Studi Diploma PTN “X” di 
Surabaya
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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 
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 (hubungan 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 (hubungan 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 (hubungan 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 intrinsik 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 indeks 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

Kerangka 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 memengaruhi kinerja dosen (Y). 
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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 (hubungan 
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 
(hubungan 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 (hubungan 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 hubungan 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 
47 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 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual.

(X2), tunjangan kinerja (X3), kinerja terkait hubungan 
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 hubungan 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 47 dosen yang dijadikan 
sebagai sampel penelitian, berdasarkan jenis kelamin dapat 
diketahui sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 76,6%. 
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 Hubungan Kinerja 
(Relation Performance) dalam penelitian ini adalah: 

Y = 0,998 + 0,256 X1 + 0,314 X2 + 0,232 X3 

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

adalah sebesar 0,998, artinya jika variabel bebas X1, X2, 
X3 = 0, maka nilai variabel terikat adalah 0,998. Dengan 
kata lain jika gaji, tunjangan profesi dan tunjangan 
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kinerja tidak memberikan pengaruh maka kinerja yang 
diberikan dosen adalah sebesar 0,998.

b) Koefisien regresi (βi)
1. Nilai koefisien regresi variabel gaji (X1) terkait 

”Relation Performance” sebesar 0,256 artinya 
jika X1 berubah satu satuan, maka Y akan berubah 
sebesar 0,256 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 0,256. 

2. Nilai koefisien regresi variabel tunjangan profesi 
(X2) terkait “Relation Performance” adalah sebesar 
0,314 artinya jika X2 berubah satu satuan, maka 
Y akan berubah sebesar 0,314 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 0,314. 

3. Nilai koefisien regresi variabel tunjangan kinerja 
(X3) adalah terkait “Relation Performance” adalah 
sebesar 0,232 artinya jika X3 berubah satu satuan, 
maka Y akan berubah sebesar 0,232 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 0,232.

c) Koefisien Determinasi
– Koefisien Determinasi R-Square (R2) terkait 

˝Relation Performance” sebesar 0,375 yang memiliki 
arti bahwa pengaruh variabel bebas X1, X2 dan X3 
terhadap perubahan variabel terikat Y adalah sebesar 
37,5% dan sisanya 62,5% dipengaruhi oleh variabel 
lain di luar variabel bebas seperti lingkungan 
kerja dan fasilitas pendukung kinerja dosen yang 
digunakan dalam penelitian ini.

– Koef isien korelasi (R) terkait ”Relation 
Performance” sebesar 0,612 menunjukkan bahwa 
hubungan variabel bebas X1, X2 dan X3 terhadap 
variabel terikat Y adalah kuat. Nilai koefisien R 
yang positif menunjukkan pengaruh hubungan yang 
searah atau jika nilai variabel bebas naik maka nilai 
variabel terikat juga naik.

Bagi kampus, dosen merupakan sumber daya yang 
amat dibutuhkan untuk mencapai tujuan suatu kampus. 
Sebaliknya, bagi dosen yang mempunyai berbagai macam 
kebutuhan, kampus juga adalah sebuah tempat salah satu 
tempat untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari 
dan merupakan tempat di mana mereka melaksanakan tugas 
Tri Darma.

Kompensasi yang terdiri dari tunjangan kinerja, tunjangan 
profesi dan gaji ini adalah merupakan imbalan yang diberikan 
oleh kampus kepada dosen, atas jasanya dalam melakukan 
tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan kampus. Ada 
dua hal yang perlu diingat oleh kampus dalam pemberian 
kompensasi.

Tabel 3. Koefisien Regresi Kompensasi Finansial Langsung terhadap Kinerja Dosen Terkait dengan Relation Performance

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) .988 .561 1.760 .086
Gaji .256 .019 .306 2.350 ..024

Tunjangan Profesi .314 .150 .281 2.097 .042
Tunjangan Kinerja .232 .131 .249 1.770 .840

a. Dependent Variable: Kinerja (Relation Performance)

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

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted 
R Square

Std. 
Error 
of the 

Estimate

Durbin-
Watson

1 .612a .375 .330 .64875 2.185
a. Predictors: (Constant), Tunjangan Kinerja, Gaji, Tunjangan Profesi
b. Dependent Variable: Kinerja (Relation Performance)

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVAb

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

1 Regression 10.593 3 3.531 8.390 .000a

Tunjangan 
Profesi

17.677 42 .421

Tunjangan 
Kinerja

28.270 45

a. Predictors: (Constant), Tunjangan Kinerja, Gaji, Tunjangan Profesi
b. Dependent Variable: Kinerja (Relation Performance)
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Untuk mencapai keadilan sebagaimana diharapkan oleh 
dosen, maka kampus harus mempertimbangkan kondisi 
eksternal, kondisi internal dan kondisi individu. Kompensasi 
juga harus memperhatikan kondisi individu, sehingga tidak 
memberikan kompensasi dengan pertimbangan subjektif dan 
diskriminatif. Untuk memenuhi harapan dosen hendaknya 
kompensasi yang diberikan oleh kampus dapat memuaskan 
berbagai kebutuhan dosen secara wajar. Kompensasi yang 
diberikan berdasarkan pekerjaan atau senioritas tanpa 
memperhatikan kemampuan dan keterampilan seringkali 
membuat dosen yang mempunyai keterampilan dan 
kinerja baik menjadi frustasi dan meninggalkan kampus, 
sebab kompensasi yang diberikan oleh kampus dirasakan 
tidak adil dan tidak sesuai dengan harapan mereka. 
Sebaliknya kompensasi ini akan membuat dosen yang 
tidak berprestasi menjadi benalu bagi kampus. Kompensasi 
yang diberikan berdasarkan kinerja dan keterampilan 
dosen nampaknya dapat memuaskan dosen, sehingga 
diharapkan dosen termotivasi untuk meningkatkan kinerja 
dan mengembangkan keterampilannya. Hal ini disebabkan 
karena dosen yang selalu berusaha untuk meningkatkan 
kinerja dan keterampilannya akan mendapatkan kompensasi 
yang semakin besar.

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 2,350 dengan 
nilai signifikansi 0,024, tunjangan profesi (X2) sebesar 
2,097 dengan nilai signifikansi 0,042 dan tunjangan kinerja 
(X3) sebesar 1,770 dengan nilai signifikansi 0,084. Dengan 
demikian karena variabel gaji (X1) memiliki nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan variabel tunjangan 
profesi (X2 ) dan variabel tunjangan kinerja (X3) yang 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja dosen 
(relation performance). Jadi secara parsial hanya variabel 
tunjangan profesi (X2) dan variabel tunjangan kinerja 
(X3) yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen 
di Program Studi Diploma PTN “X” di Surabaya. Hal ini 
karena gaji (X1) yang diterima PNS relatif kecil sehingga 
ada tambahan kompensasi berupa tunjangan profesi dan 
tunjangan kinerja.

Menurut Bormen & Motowidlo (1993) dalam Lee & 
Sukoco (2011) yang membagi kinerja dalam 2 tipe yaitu task 
performance dan relation performance. Dalam penelitian ini 
relation performance yaitu komunikasi yang dilakukan Dosen 
mampu mengomunikasikan ilmu pengetahuan yang diajarkan 
kepada mahasiswa. Dosen juga merupakan media untuk 
mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. 
Ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah bahan ajar yang 
akan disampaikan kepada mahasiswa. 

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 8,390 
dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian karena nilai 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan 
gaji (X1), tunjangan profesi (X2) dan tunjangan kinerja (X3) 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen terkait 
“relation 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 (relation performance) 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 kecuali gaji secara parsial mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kinerja dosen (relation performance), 
maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya secara parsial 
tunjangan profesi dan 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 “relation 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 
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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 t idak 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 
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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ABSTRAK

Program Pemberdayaan Desa (PPD) dilaksanakan dengan bertumpu pada peran aktif masyarakat. Sementara pemerintah diharapkan 
hanya akan berperan sebagai pendamping. PPD dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah PPD untuk komoditas jeruk. 
Dengan PPD diharapkan produksi jeruk akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus mempercepat 
pemerataan pendapatan. Keberhasilan PPD dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung 
sosiologis/kewilayahan, yaitu perhatian yang baik terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota komunitas serta aktivitas 
pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan program PPD. Di samping itu, PPD yang dijalankan Pemerintah Kota Batu didasarkan 
atas kondisi ekonomi riil masyarakat yang bergantung pada usaha perkebunan jeruk. Kondisi-kondisi itulah yang mendorong kesuksesan 
program pemberdayaan itu. Dampak Program Pemberdayaan Desa terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Punten 
adalah meningkatnya derajat hidup masyarakat di Desa Punten menjadi lebih baik. Yang ditandai dengan perubahan dalam berbagai 
bidang yakni Bidang sosial ekonomi adalah Adanya penambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena dalam 
program PPD ini, masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan perbaikan jalan Desa sehingga akses 
para pedagang di Desa Punten menjadi lancar dan dapat meningkatkan hasil perekonomian Desa Punten. Perubahan Sosial ekonomi 
yang terjadi pada Desa Punten seperti yang tergambar pada dampak perubahan adalah Penambahan pendapatan masyarakat karena 
program pemberdayaan Desa, banyak warga masyarakat yang sudah memiliki kreativitas dalam pencapaian pendapatan mereka baik 
berupa bekerja dengan keahlian yang dimiliki pada program pemberdayaan Desa, maupun berwiraswasta dalam berbagai bidang, 
munculnya sifat kebersamaan dalam bidang ekonomi baik berupa arisan-arisan maupun pemberdayaan SDM warga atas kegiatan-
kegiatan yang bersifat pembangunan pada Desa Punten. 

Kata kunci: sosial ekonomi, pemberdayaan desa

ABSTRACT

Village Empowerment Program (PPD) is carried out by relying on the active participation of society. While the government is expected 
to serve only as a companion. PPD implemented in various forms, one of which is the PPD for citrus commodities. With PPD orange 
production is expected to increase so as to increase farmers’ income and improve the income distribution. PPD success in increasing 
people’s income is affected by several factors supporting sociological/territorial, i.e good attention to transparency, accountability, 
participation community members as well as mentoring and coaching activities in the implementation of the PPD. In addition, PPD run 
Batu City Government based on real economic conditions of communities that depend on an orange plantation business. The conditions 
that prompted the success of the empowerment program. Impact Village Empowerment Program on socio-economic changes in the 
society is the increasing degree Punten community living in Punten the better. Which is marked by changes in various areas of the 
socio-economic field is the existence of additional revenues and improving the welfare of the family. Because the PPD program, the 
community play an active role to improve the quality of life. With the improvement of village roads that access the traders in Punten to 
be smooth and can improve economic outcomes Punten village. Social Changes of the Great Punten as depicted on the impact of the 
changes is the addition of income resulting empowerment of the village, a lot of people who own creativity in the achievement of their 
income in the form of working with the expertise of the empowerment village, as well as self-employed in various field, emerging nature 
of togetherness in the economic field in the form of gathering - gathering as well as human resource development for the citizens on the 
activities that are building on Punten.

Keywords: socio-economic, empowerment of village

PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan Desa (PPD) dilaksanakan 
dengan bertumpu pada peran aktif masyarakat. Sementara 
pemerintah diharapkan hanya akan berperan sebagai 
pendamping. PPD dilaksanakan dalam berbagai bentuk, 

salah satunya adalah PPD untuk komoditas jeruk. Dengan 
PPD diharapkan produksi jeruk akan meningkat sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus 
mempercepat pemerataan pendapatan. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan Kreuta (2010) pelaksanaan PPD 
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di Kota Batu cukup efektif meningkatkan pendapatan 
masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan 
kapasitas produksi jeruk per rumah tangga, peningkatan 
luas tanam jeruk per rumah tangga dan peningkatan rata-
rata kontribusi jeruk terhadap pendapatan rumah tangga.

Masih menurut penelitian Kreuta, keberhasilan PPD 
dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor pendukung sosiologis/kewilayahan, 
yaitu perhatian yang baik terhadap transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi anggota komunitas serta 
pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan program 
PPD. Di samping itu, PPD yang dijalankan Pemkot Batu 
didasarkan atas kondisi ekonomi riil masyarakat yang 
bergantung pada usaha perkebunan jeruk. Kondisi-kondisi 
itulah yang mendorong kesuksesan program pemberdayaan 
itu.

Dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat tidak dapat dilepaskan dari faktor penghambat 
sebagai aspek yang sering muncul dalam pembangunan. 
Salah satu faktor penghambat pembangunan Desa adalah 
kultur masyarakat yang masih patuh terhadap peranan 
tokoh tradisional (suku, adat) dari kalangan tertentu, dan 
tidak patuh pada pemerintah. Selain kultur kepemimpinan 
tradisional yang menjadi rujukan di Desa juga terdapat 
budaya masyarakat yang hanya mau mengikuti perintah 
oleh pemimpin informalnya.

Atas dasar tersebut diatas maka penulis mengambil judul 
“Dampak Pemberdayaan Desa terhadap Perubahan Sosial 
Ekonomi Masyarakat di Desa Punten Kecamatan Bumiaji 
Batu.

Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka 

rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
a) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

program pemberdayaan terhadap kesejahteraan 
masyarakat Desa ?

b) Bagaimana dampak pemberdayaan Desa terhadap 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ?

c) Aspek Sosial Ekonomi Apa saja yang mengalami 
perubahan?

Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 
a) Mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti program pemberdayaan terhadap 
kesejahteraan masyarakat Desa.

b) Mendeskripsikan dampak pemberdayaan Desa terhadap 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

c) Mendeskripsikan aspek sosial ekonomi yang mengalami 
perubahan di Desa Punten.

Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat 
berguna terhadap dua aspek yaitu: 
1)  Dari segi ilmiahnya, hasil Penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan 
mengenai program Pemberdayaan Desa yang diteliti 
khususnya pada masyarakat setempat yang ikut dalam 
program ini, fokus penelitian ini yang ingin dilihat 
adalah bagaimana dampak terhadap kehidupan sosial, 
budaya dan ekonominya dan bagaimana masyarakat 
setempat ini dapat menyesuaikan diri terhadap 
lingkungan dan teknologi baru di lokasi/Desa Punten. 

2)  Dari segi praktisnya, Penelitian ini diharapkan agar 
dapat memberikan sumbangan Pemikiran kepada 
Pemerintah untuk menangani program Pemberdayaan 
Desa di masa-masa yang akan datang, khususnya 
bagi masyarakat Desa Punten. Dengan demikian 
diharapkan dapat memberikan suatu perbandingan 
untuk mengembangkan program pemberdayaan Desa 
agar bisa dapat berhasil dan berguna. 

Kerangka Pemikiran 
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. 
Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, 
yakni yang bersifat “people-centered, participatory, 
empowering, and sustainable” (1).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi 
kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme 
untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), 
yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan 
sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep 
pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari 
upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara 
lain yang disebut alternative development, intergenerational 
equity” (2). Konsep ini tidak mempertentangkan 
pertumbuhan dengan pemerataan, karena keduanya tidak 
harus diasumsikan sebagai “incompatible or antithetical”. 
Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “zero-
sum game” dan “trade off” (3).

Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan 
pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk 
pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang 
berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar 
dan Silk (1995), “the pattern of growth is just as important as 
the rate of growth” (4). Yang dicari adalah seperti dikatakan 
Ranis, “the right kind of growth”, yakni bukan yang vertikal 
menghasilkan “trickle-down”, seperti yang terbukti tidak 
berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (horizontal flows), 
yakni “broadly based, employment intensive, and not 
compartmentalized” (5).
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Pemberdayaan Desa adalah sebagai sistem Pembangunan 
terpadu, merangkum seperangkat prinsip dan metode 
untuk penyelenggaraan Pembangunan, dan Pembaharuan 
hidup bagi suatu kelompok masyarakat. Pada pelaksanaan 
program Pemberdayaan Desa, Selain dimaksudkan juga 
untuk membuka kesempatan kerja dan mempercepat proses 
pembangunan di Desa. Hal ini sesuai dengan pendapat 
School (1991) yang mengemukakan, bahwa modernisasi 
Desa itu esensial bagi negara-negara sedang berkembang. 
Kebanyakan negara sedang berkembang, sebagian terbesar 
penduduknya hidup di Desa-Desa dan sebagian dari 
Pendapatan Nasional berasal dari masyarakat di Desa. Dilihat 
dalam kerangka Nasional selanjutnya dapat dikemukakan 
bahwa demi Perkembangan dan Pemeliharaan Persatuan 
Nasional, perlu diadakannya modernisasi kehidupan di 
Desa-Desa dan dengan demikian sekaligus mengusahakan 
integrasi Nasional.

Pelaksanaan program Pemberdayaan Desa bukan hanya 
ditujukan kepada kelompok masyarakat itu sendiri tetapi 
juga kepada masyarakat secara individu sehingga apa 
yang diharapkan akan mempunyai dampak positif kepada 
masyarakat setempat yang masih menggunakan pola hidup 
tradisional, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 
Untuk itu Pemerintah berusaha melibatkan masyarakat 
setempat melalui program Pemberdayaan Desa sebagai 
pelaku dan Penggunaan Pembangunan.

Dengan program pemberdayaan ini masyarakat 
diharapkan dapat melakukan penyesuaian diri terhadap 
lingkungan dan teknologi baru serta penyesuaian terhadap 
keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Hal 
ini dapat dimaksudkan agar dapat meningkatkan pola usaha 
masyarakat dengan menggunakan teknologi baru (modern) 
dan tidak ketinggalan dengan warga masyarakat lainnya. 

Sahlins (dalam Abdullah, 1990) mendefinisikan, bahwa 
penyesuaian adalah sebagai proses tindakan perorangan 
yang mengarah pada maksimalisasi kesempatan hidup. 
Lebih lanjut, Saklins, menekankan bahwa penyesuaian 
adalah untuk memuaskan tujuan manusia (6). 

Dalam hubungan dengan penyesuaian diri menurut 
Sachlins bahwa penyesuaian adalah merupakan interaksi 
antar budaya pada masyarakat setempat, khususnya 
masyarakat di Desa Punten Kecamatan Bumiaji. Pelly 
(1991) berpendapat bahwa budaya sangat memengaruhi 
penyesuaian diri dalam kontak sosial dengan kemampuan 
dalam menguasai teknologi baru oleh masyarakat akan 
membawa perubahan pada masyarakat setempat (7), dan 
menurut Ankie Hoogvelt (1985), tentang ekonomi bahwa 
Perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan teknologi 
akan merangsang masyarakat dalam bidang sosial, politik 
dan kultur (8). Dalam arti bahwa teori modernisasi akan 
terjadi perubahan dari masyarakat yang kurang maju menjadi 
lebih maju. Kusnaka Adimihardja (1983) menjelaskan bahwa 
sejauh mana pengaruh perkembangan teknologi modern 
dan ilmu Pengetahuan terhadap proses perubahan terutama 
sikap, mental, dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat 

(9). Sehubungan dengan usaha program pemberdayaan ini 
merupakan program nasional dan sejauh mana teknologi 
modern bermanfaat secara langsung bagi masyarakat yang 
tinggal di daerah PerDesaan khususnya pada masyarakat 
Desa Punten, Kecamatan Bumiaji.

Untuk melihat perubahan sosial ekonomi, oleh Melly 
G. Tan mengatakan adalah pekerjaan, penghasilan, dan 
pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat 
digolongkan ke dalam kedudukan sosial ekonomi rendah, 
sedang, dan tinggi (10). Program Pemberdayaan Desa 
tentunya memberikan perubahan sosial ekonomi bagi 
masyarakat Desa di Desa Punten. Sarana dan Prasarana di 
Desa Punten mengalami peningkatan kualitas, walaupun 
diakui belum merata di keseluruhan wilayah Desa 
Punten.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan 
(empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan 
atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan 
bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. 
Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan 
kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita 
inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu 
sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan 
dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan 
bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau 
tidak dapat dirubah.

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian 
di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan 
senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antarmanusia. 
Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, 
kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan 
pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai 
sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang 
bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses 
pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: 
1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak 

dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi 
dengan cara apa pun.

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini 
menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak 
statis, melainkan dinamis. 

Konsep dan Indikator Pemberdayaan
1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan 

kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung 
(11).

2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian 
kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial 
(12). 

3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, 
organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu 
menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (13). 
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4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana 
orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi 
dalam, berbagi pengontrolan atas, dan memengaruhi 
terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga 
yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 
menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 
pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk 
memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain 
yang menjadi perhatiannya (14).

5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, 
khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) 
memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif 
yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 
pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan 
jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi 
dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 
yang memengaruhi mereka. 

Pendekatan Pemberdayaan
Menurut Ife (1995: 61–64), pemberdayaan memuat 

dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok 
lemah (11). Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya 
menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan 
kekuasaan atau penguasaan klien atas: 
a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan 

hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-
keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, 
pekerjaan.

b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan 
kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan 
menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau 
diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, 
menggunakan dan memengaruhi pranata-pranata 
masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, 
pendidikan, kesehatan.

e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-
sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan 
dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan 
pertukaran barang serta jasa.

g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan 
proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan 
sosialisasi.

Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan di atas berpijak 
pada: 
a. Prinsip pekerjaan sosial
b. Teknik pemberdayaan masyarakat

Teknik Pemberdayaan 
Dubois dan Miley (1992: 211) memberi beberapa cara 

atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam 
pemberdayaan masyarakat (15): 

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan 
respons empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien 
menentukan nasibnya sendiri (self-determination); (c) 
menghargai keberbedaan dan keunikan individu; (d) 
menekankan kerja sama klien (client partnerships).

2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati 
martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan 
keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) 
menjaga kerahasiaan klien.

3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat 
partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan 
masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai 
tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) 
melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan 
evaluasi.

4. Meref leksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan 
sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; 
(b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, 
riset, dan perumusan kebijakan; (c) penterjemahan 
kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; 
(d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan 
ketidaksetaraan kesempatan.

Model Pemberdayaan
Model-model pemberdayaan masyarakat menurut 

Suharto (2005) dapat berbentuk (16): 
a. Pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain 

dalam usaha menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan 
masyarakat;

b. Pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain 
dalam usaha meningkatkan kapasitas skill, kompetensi 
dan komitmen masyarakat serta kelompoknya dalam 
memperbaiki kesejahteraan.

c. Pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan 
lain dalam usaha meningkatkan kapasitas tatakelola 
masyarakat dan kelompoknya dalam memperbaiki 
kemandirian, kemakmuran dan kedaulatannya.

d. Kegiatan pembangunan yang mampu menjawab 
kebutuhan dasar masyarakat.

e. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur 
ekonomi, industry hilir, dan energy yang berdampak 
langsung bagi peningkatan produktivitas dan 
kesejahteraan masyarakat. 

f. Segala kegiatan yang secara langsung dapat membantu 
mengurangi beban masyarakat miskin dan rumah 
tangga tidak mampu. 

g. Segala kegiatan fasilitasi, pendampingan dan stimulus 
yang berimplikasi bagi perbaikan produktivitas serta 
kesejahteraan masyarakat.

PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan relevansi penelitian sejenis penulis 
mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi 
bagi penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:
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1. Penelitian Fauzul Rizal Syaifuddin (2011) dalam 
judulnya Pengaruh Pemberdayaan Terhadap 
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Druju 
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang”. 
Penelitian ini menggunakan dasar kuantitatif sebagai 
dasar penelitian. Penelitian ini mempunyai sampel 100 
orang. Dari jumlah populasi 1.154 orang penduduk desa 
Druju. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kesejahteraan ekonomi berdasarkan hasil uji 
t t hitung > dari t tabel yakni 2,45 > 1,65. Perbedaan 
dengan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan 
dengan rancangan deskriptif kualitatif sehingga dapat 
mengekplorasi temuan-temuan dalam pembahasan 
penelitian ini dibandingkan penelitian kuantitatif.

2. Penelitian oleh Soleh Mahmud (2014) yang berjudul 
“Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pada 
masyarakat Pesisir Kabupaten Malang”. Dalam 
penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, 
dengan para informan penelitian para nelayan pesisir 
di Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten 
Malang dilakukan dengan membuat wadah bagi para 
nelayan sebelum hasil tangkapan dijual kepada Koperasi 
Nelayan. Pemberdayaan lainnya di lakukan oleh para 
nelayan dengan adanya pelatihan dan pendampingan 
dari Para Insinyur Kelautan mengenai cara tangkap dan 
meningkatkan kualitas ikan hasil tangkapan. Dengan 
penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian 
deskriptif kualitatif.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian 
ini adalah metode deskriptif kualitatif dan sifat Penelitian 
adalah studi kasus. Dengan pendekatan tersebut ini, 
diharapkan agar dapat menggambarkan secara mendalam 
dampak masyarakat terhadap kehidupan sosial, budaya 
dan ekonomi masyarakat yang ikut dalam program 
Pemberdayaan Pembangunan Desa di Desa Punten. Untuk 
mengamati, menganalisis dan menginterprestasi data yang 
dikumpulkan dari hasil Penelitian mengunakan Pendekatan 
kualitatif.

Sasaran Penelitian 
Sasaran penelitian ini adalah masyarakat di Desa Punten 

Kecamatan Bumiaji yang ikut dalam program Pemberdayaan 
Pembangunan Desa. Untuk memperoleh data primer yang 
dibutuhkan dapat diambil dari Informan pangkal, informasi 
pokok dan informan biasa. 

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data 
yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, yang diperoleh 
dengan menggunakan dua metode pengumpulan data 
berikut ini: 

Survei Primer
Merupakan Metode mengumpulkan data dan informasi 

yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik-teknik 
wawancara, menyebar angket kuesioner, daftar pertanyaan 
untuk narasumber dan observasi langsung ke lapangan.

Wawancara kepada pihak yang terkait dengan 
pemberdayaan sangat diperlukan untuk memperoleh data 
yang tidak diperoleh dalam bentuk dokumen, sehingga 
dengan metode wawancara ini akan melengkapi data yang 
masih kurang dan belum diperoleh dengan survei sekunder. 
Metode yang lainnya adalah dengan menyebar angket 
kuesioner kepada responden dilakukan apabila waktu sangat 
mendesak dan tidak memungkinkan untuk wawancara, atau 
jumlah sample/responden sangat banyak sehingga tidak 
mungkin dilakukan wawancara satu per satu. Kuesioner 
yang disiapkan bisa diisi oleh responden, atau oleh pencari 
data atas keterangan dari responden.

Memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber 
merupakan metode survei primer yang lain, yakni dengan 
menentukan narasumber-narasumber yang akan dimintai 
keterangannya, baik berupa orang-orang dari instansi 
terkait, masyarakat umum, yang kiranya dapat memberikan 
keterangan yang tidak diperoleh dalam bentuk dokumen/ 
buku. Observasi lapangan sifatnya hanya melihat dan 
mengamati di lapangan secara langsung sehingga hasil 
pengamatan tersebut dapat disimpulkan untuk menambah 
kelengkapan data, atau hanya mencocokkan data yang 
sudah ada dengan kenyataan di lapangan, tujuannya untuk 
memperkuat data.

Survei Sekunder
Survai sekunder dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder, yakni data dari sumber lain, biasanya berupa 
dokumen data-data yang telah dibukukan. Adapun 
pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui: 
1. Survai Instansi, pada kajian ini instansi yang dituju 

diantaranya Kantor BPS, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Kota Batu, Bappeda Kota Batu, Kantor 
Desa Punten Kecamatan Bumiaji. Dan instansi-instansi 
lainnya yang terkait.

2. Studi Literatur, Studi literatur/kepustakaan dilakukan 
dengan menganalisis isi dari literatur yang bersangkutan 
dengan tema kajian ini, diantaranya berupa buku, hasil 
penelitian, tugas akhir, serta artikel di internet dan 
media massa. 

Analisis Data
Analisa data dilakukan setelah data primer yang 

dikumpulkan telah diklasifikasikan. Analisa tersebut 
menggunakan analisa kualitatif yaitu menyederhanakan 
dan sekaligus menjelaskan keseluruhan data yang telah 
di kategorisasi dan diklasifikasi. Dengan demikian, dapat 
diperoleh suatu rangkaian yang sistematis. 
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Jenis Analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah:
1. Analisis Kebijakan
 Analisis kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan 

Desa. Antara lain menilai apakah kebijakan-kebijakan 
yang sudah cukup menunjang keberadaan PPD 
seutuhnya saat ini di Desa Punten Kecamatan Bumiaji, 
ataukah perlunya suatu kebijakan baru mengenai 
peningkatan peran dan kelembagaan PPD.

2. Analisis Aspek Sosial Ekonomi.
 Analisis ini berisikan mengenai karakteristik masyarakat 

di Desa Punten Kecamatan Bumiaji. Adapun yang di 
analisa secara mendalam nantinya adalah:
– Tingkat Perkembangan Kegiatan PPD dari tahun 

ke tahun selama 4 tahun terakhir.
– Kajian ekonomi & mata pencaharian masyarakat 

Desa.
– Kondisi sosial lingkungan masyarakat.

 Dengan metode deskriptif dan eksploratif akan diuraikan 
secara mendetail aspek perubahan sosial ekonomi 
masyarakat sebagai dampak dari pemberdayaan Desa.

3. Analisis SWOT
 Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis 

yang digunakan dalam menginterpretasikan suatu 
eksisting yang dituju, dalam penelitian ini digunakan 
untuk melihat dampak pemberdayaan, baik sebelum 
maupun sesudah pemberdayaan, khususnya pada 
kondisi yang sangat kompleks di mana faktor eksternal 
dan faktor internal memegang peranan yang sama 
pentingnya. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui 
potensi dan masalah yang ada pada suatu lingkup 
kelompok masyarakat dan bagaimana masalah-masalah 
tersebut dapat terselesaikan dengan potensi yang ada. 

SWOT itu sendiri secara harfiah merupakan akronim 
yang terdiri dari konsep kata:
 S (Strength)

 Diartikan kekuatan, merupakan suatu keadaan atau 
kondisi yang ada dan dimiliki yang dianggap hal yang 
sudah baik.

 W (Weakness)
 Diartikan kelemahan atau masalah, merupakan 

suatu keadaan atau kondisi yang dianggap memiliki 
kelemahan atau masalah.

 O (Opportunity)
 Diartikan kesempatan atau peluang, merupakan suatu 

keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di 
dalam atau di sekitar daerah yang dianggap berpeluang 
untuk digunakan bagi pengembangan potensi.

 T (Threat)
 Diartikan ancaman atau hambatan, merupakan suatu 

kondisi atau keadaan yang ada atau akan terjadi di dalam 
atau di sekitar daerah yang dianggap dapat menghambat 
atau mengancam pengembangan potensi.

4. Analisis Foto Mapping
 Dengan pengetahuan mengenai potensi dan 

permasalahan suatu wilayah permasalahan dapat 
menggambarkan kerangka penyelesaian yang tepat 
untuk diimplementasikan pada wilayah tersebut. Salah 
satu teknik pengkajian potensi dan permasalahan dari 
suatu wilayah adalah dengan menggunakan teknik foto 
mapping.

 Foto mapping ini adalah salah satu bentuk analisa yang 
menampilkan tentang potensi dan kendala yang terdapat 
dalam program Pemberdayaan Desa di Desa Punten 
Kecamatan Bumiaji dengan menggunakan foto. Foto 
tersebut dilengkapi dengan peta di mana fungsi dari foto 
tersebut adalah alat yang memetakan apa yang ingin 
ditunjukkan yang biasanya berupa potensi dan kendala. 
Titik pengambilan foto merupakan tempat-tempat yang 
memberikan gambaran yang ekstrem antara potensi 
dan kendala yang ada. Teknik ini menggunakan citra 
foto untuk memperlihatkan secara nyata dan langsung 
mengenai setiap potensi dan permasalahan yang 
ada. Dengan citra foto bisa merencanakan tindakan-
tindakan untuk mengembangkan potensi di satu sisi 
dan memberikan tindakan untuk mengurangi maupun 
meminimalkan masalah yang ada di sisi yang lain.

 Dengan analisis foto mapping memungkinkan untuk 
dapat mengetahui kondisi atau fakta yang ada di 
lapangan secara lebih jelas dan nyata karena dapat 
mengetahui secara pasti apa masalah dan potensi yang 
ada, bagaimana wujud sesungguhnya (melalui foto), dan 
di mana tempat atau letaknya yang sesungguhnya.

5. Analisis Partisipatif
 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda beserta 
kepentingannya terhadap suatu langkah penyelesaian 
atau proyek pemberdayaan masyarakat. Dilakukan 
dengan membuat format “Matriks Analisis Partisipatif” 
dengan tahapan sebagai berikut: 
• Menyebutkan seluruh pihak yang terlibat dalam 

pemberdayaan masyarakat.
• Memasukkan kepentingan, harapan, kekhawatiran, 

kelemahan, yang dimiliki atau hambatan yang 
dialami.

• Melakukan analisis terhadap kelompok-kelompok 
tersebut apakah mereka terdiri dari sub-sub 
unit yang homogen dengan masalah memiliki 
kepentingan yang khas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei primer, sebagian besar 
responden memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dalam 
keikutsertaan kegiatan pemberdayaan Desa. Hal ini 
ditunjukkan dengan jumlah responden yang aktif mencapai 
100% dan tidak ada responden yang tidak aktif. Kondisi ini 
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menunjukkan bahwa keberadaan program pemberdayaan 
Desa beserta program-programnya lainnya bisa diterima 
oleh masyarakat.

Analisis Kebijakan
Model pengembangan pemberdayaan masyarakat 

melalui pemberdayaan Desa menganut prinsip to help 
them to help themselves. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan 
mendayagunakan sumber daya secara berkelanjutan. 
Dalam rangka mewujudkan tujuan pemberdayaan Desa, 
pemberdayaan masyarakat di wilayah Punten diarahkan 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. 
Simplikasi model pengembangan Pemberdayaan Desa di 
Punten disajikan pada Gambar berikut: 

Program ini mendorong masyarakat untuk 
berpar t isipasi dalam setiap tahap pelaksanaan 
kegiatan melalui penguatan kelembagaan. Masyarakat 
diperkenalkan untuk berorganisasi mulai dari pembentukan 
kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) di tingkat desa, 
pembentukan lembaga ekonomi masyarakat (LEPP-M3) 
di tingkat kawasan desa. Selain itu, diperkenalkan sistem 
manajemen pengembangan usaha produktif (Kelompok 
Usaha Bersama/KUB) dan sumber daya mulai dari 
perencanaan rencana aksi kegiatan, implementasi kegiatan, 
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Gambar 1. Grafik Respons Masyarakat Adanya Keberadaan 
Program Pemberdayaan Desa beserta Program-
Program lainnya.

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Simplikasi Model Pengembangan Pemberdayaan Desa di Punten.

serta menumbuh kembangkan kegiatan tersebut secara 
keberlanjutan. Untuk mendukung program tersebut, 
dibangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah, 
swasta dan perguruan tinggi dalam mengembangkan 
kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena 
itu, keberhasilan program ini akan sangat dipengaruhi 
oleh berjalan atau tidaknya sistem kelembagaan yang 
melibatkan semua pihak mulai dari tingkat desa, hingga 
kabupaten.

Analisis SWOT Pemberdayaan Desa
Dari matriks SWOT pemberdayaan Desa diatas, terlihat 

bahwa strategi peningkatan pemberdayaan Desa terhadap 
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sosial ekonomi masyarakat di Desa Punten berdasarkan 
potensi dan permasalahan yang aktual adalah sebagai 
berikut:
 Mewujudkan program pemberdayaan Desa yang 

efektif
 Menumbuhkan Usaha Kecil Menengah melalui 

pemberian pelatihan berbagai keterampilan, 
sesuai karakteristik dan potensi masyarakat, yang 
diiringi dengan penyampaian strategi produksi dan 
pemasaran.

 Pemberian dana berupa kredit lunak kepada Desa aktif 
yang memiliki prestasi dan berpotensi mengembangkan 
usaha kecil menengah

 Pemberian peralatan yang sesuai dengan keterampilan 
yang dimiliki masing-masing Desa.

 Pembimbingan terhadap UKM yang baru berdiri.
 Memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam 

kegiatan pemberdayaan Desa.
 Pemberian insentif bagi Desa yang disiplin melaporkan 

pelaksanaan program-program kegiatannya secara 
rutin. 

Tabel 1. Analisa SWOT Pemberdayaan Desa

Internal

Eksternal

Strength (Kekuatan)
a.  Jumlah anggota setiap Desa tidak lebih dari 20 

keluarga, memudahkan pengkoordinasian.
b.  Hubungan kekeluargaan yang erat antar sesama 

anggota masyarakat Desa memudahkan 
kerjasama.

c. Informasi yang lebih cepat tersebar 
d.  Keterampilan yang dimiliki oleh anggota masyarakat 

Desa
e.  Keinginan yang kuat dari PPD untuk membuka 

usaha

Weakness (Kelemahan)
a.  Ketidakdisiplinan Desa dalam pelaporan 

program kegiatan Desa kepada lembaga yang 
ada diatasnya,

b.  Kesibukan anggota Desa mengurus keluarga 
dan bekerja sehingga sedikit memiliki waktu 
luang

c. Keterbatasan keterampilan 
d.  Keterbatasan dana untuk menunjang kegiatan 

Desa termasuk simpan pinjam
e.  Terbatasnya pengetahuan dan jangkauan 

pemasaran produk hasil keterampilan.
Opportunity (Peluang)
a.  Kebijakan pemerintah mengenai 

pengentasan kemiskinan
b.  Perhatian pemerintah Daerah untuk 

memberdayakan Desa
c.  Adanya pelatihan keterampilan dari 

Pemerintan Daerah

Strategi (S-O)
  Mewujudkan program pemberdayaan Desa yang 

efektif
  Menumbuhkan Usaha Kecil Menengah melalui 

pemberian pelatihan berbagai keterampilan, sesuai 
karakteristik dan potensi Desa di Desa Punten, yang 
diiringi dengan penyampaian strategi produksi dan 
pemasaran.

  Pemberian dana berupa kredit lunak kepada anggota 
PPD aktif yang memiliki prestasi dan berpotensi 
mengembangkan usaha kecil menengah

  Pemberian peralatan yang sesuai dengan 
keterampilan yang dimiliki.

 Pembimbingan terhadap UKM yang baru berdiri
  Memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam 

kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Desa 
Punten.

Strategi (W-O)
  Pemberian insentif bagi Desa yang disiplin 

melaporkan pelaksanaan program-program 
kegiatannya secara rutin. 

  Pemberian pelatihan dan penyuluhan berbagai 
keterampilan yang berpotensi untuk dijadikan 
usaha kecil menengah

  Pemberian kredit lunak melalui sistem simpan 
pinjam yang dikelola oleh pengurus Desa yang 
berprestasi dan berpotensi mengembangkan 
usaha kecil menengah

  Adanya pelatihan bergilir kepada setiap Desa, 
mengenai strategi pengelolaan Desa mandiri.

 Membantu pemasaran hasil produksi usaha.

Threats (Ancaman)
a.  Kendala penyampaian usulan 

program ke lembaga di atasnya
b.  Pemerintah pusat “kurang turun ke 

bawah”
c. Tingginya harga barang pokok

Strategi (S-T)
  Dibentuk suatu pola hubungan koordinasi yang 

tepat, antara Pemerintah Daerah Kecamatan 
Bumiaji, Desa Punten, hingga pengurus Desa.

  Pemantauan langsung secara rutin dan bergiliran ke 
seluruh Desa oleh Pemerintah Daerah dan instansi 
terkait.

Strategi (T-W)
 Memberdayakan lembaga yang telah ada
  Memanfaatkan anggaran dengan seefisien 

mungkin
  Memberdayakan Desa yang berprestasi agar 

dapat dijadikan contoh Desa yang lain. 
  Menjaga keharmonisan dan tenggang rasa antar 

masyarakat untuk mencegah konflik yang tidak 
perlu timbul.

 Pemberian pelatihan dan penyuluhan berbagai 
keterampilan yang berpotensi untuk dijadikan usaha 
kecil menengah

 Adanya pelatihan bergilir kepada setiap Desa, mengenai 
strategi pengelolaan Desa mandiri.

 Membantu pemasaran hasil produksi usaha.

Analisis partisipatif digunakan untuk mengetahui 
kepentingan, kekhawatiran, potensi, kelemahan 
masyarakat.

Tingginya partisipasi masyarakat di Desa Punten 
dalam kegiatan Desa menunjukkan besarnya minat 
masyarakat terhadap keberadaan pemberdayaan kampung 
beserta program-programnya. Hal ini dapat dilihat pada 
karakteristik yang menunjukkan tingginya partisipasi 
masyarakat dalam program pemberdayaan Desa. Dengan 
kata lain, PPD sebagai wadah atau kelompok kecil yang 
digunakan untuk melakukan implementasi kegiatan-kegiatan 
program kelompok PPD, keberadaannya telah diterima oleh 
masyarakat. Oleh karena itu, PPD dapat digunakan sebagai 
sarana yang tepat oleh pemerintah dalam mengentaskan 
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kemiskinan melalui program-program yang diterapkan ke 
dalam pemberdayaan Desa. Dalam hubungannya dengan 
otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan 
partisipatif, PPD dapat digunakan sebagai sarana untuk 
menggali aspirasi masyarakat. 

Kepentingan masyarakat dalam pemberdayaan PPD 
untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendirian usaha 
kecil menengah adalah adanya lapangan kerja baru bagi 
mereka, dan yang kemudian akan meningkatkan pendapatan 
dan tingkat ekonominya. Pengembangan usaha kecil 
menengah dapat menghasilkan suatu lapangan kerja baru 
bagi mereka. Dengan adanya usaha dan lapangan kerja baru 
ini, maka akan ada suatu kesempatan bagi masyarakat untuk 
meningkatkan pendapatannya.

Kekhawatiran yang ada pada masyarakat terhadap 
pemberdayaan PPD melalui berbagai program adalah tidak 
sampainya informasi, dana bantuan, dan program kegiatan 
ke masyarakat itu sendiri. Hal ini terkait dengan program-
program bantuan yang pernah diberikan sebelumnya yang 
tidak sampai secara utuh ke tangan masyarakat. Serta 
terdapat kekhawatiran lain, yaitu tidak meratanya bantuan 
pemberdayaan Desa.

Potensi dari pemberdayaan PPD adalah masyarakat 
anggota PPD dapat berpartisipasi dalam pengentasan 
kemiskinan melalui kegiatan PPD itu sendiri dan juga dapat 
mendirikan suatu usaha kecil menengah. 

Akan tetapi terdapat kelemahan pada partisipasi 
untuk pemberdayaan PPD yaitu: tingkat pendidikan 
cukup menyebabkan masih diperlukannya penyuluhan 
dan pelatihan untuk meningkatkan daya produktivitas 
masyarakat, serta kurangnya dana sehingga menghambat 
pengadaan kegiatan dan usaha.

Strategi perencanaan bersama masyarakat yang 
dilakukan adalah untuk menjadikan partisipasi masyarakat 
sebagai suatu pelayanan dasar yang harus tersedia 
dan merupakan bagian-bagian yang menyatu dalam 
pemberdayaan PPD dalam peningkatan sosial ekonomi 
masyarakat di Desa Punten.

Adapun tujuan dari perencanaan bersama masyarakat 
dalam pemberdayaan PPD dalam peningkatan sosial 
ekonomi Desa di Desa Punten adalah untuk: 
a. Mengurangi berbagai hambatan yang memisahkan 

antara masyarakat dengan pemerintah atau kata lain 
mengubah hubungan dari politik oposisi ke dialog dan 
pembagian kewenangan yang bermanfaat bagi kedua 
belah pihak.

b. Mendorong masyarakat dan aparat pemerintah (lintas 
sektoral) secara bersama-sama untuk mencari jalan 
keluar dari berbagai masalah terkait dengan upaya 
pemberdayaan Desa dalam pengentasan kemiskinan 
Desa di Desa Punten sekaligus berkontribusi dalam 
pembangunan demokratisasi.

c. Membangun kapasitas lokal untuk mendorong 
pemberdayaan Desa dalam pengentasan kemiskinan 
secara partisipatif.

Dampak Pemberdayaan Desa
Dampak sosial ekonomi masyarakat adalah 

meningkatkan derajat hidup masyarakat menjadi lebih 
baik. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pemerintah 
menetapkan pemberdayaan Desa sebagai suatu kebijakan 
yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam berbagai 
sektor, di mana dalam hal ini pemerintah memberikan 
bantuan yang sifatnya unggul, di samping itu orang-orang 
yang terlibat dalam pemberdayaan Desa sebagai fasilitator 
melakukan sosialisasi tata cara teknologi tepat guna yang 
sifatnya berkelanjutan sehingga apa yang diharapkan dalam 
program ini bisa berjalan dengan baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai sejauh mana dampak 
program dari pemberdayaan Desa di Desa Punten adalah 
sebagai berikut:
1. Bidang pendidikan. Kemajuan dalam bidang 

pendidikan terjadi perubahan secara bertahap dalam hal 
pengembangan sumber daya manusia. Ditandai dengan 
banyak anak-anak Desa yang sekolah dan kuliah serta 
adanya lulusan pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan 
data di Desa Punten atas terdapat jumlah kenaikan 
siswa Desa yang bersekolah dalam tahun 2014 ini yakni 
sebanyak 45%, yakni sebesar 951 anak.

2. Bidang kesehatan. Adanya pencegahan terhadap 
penyakit kematian ibu dan anak. Ada kemajuan dalam 
bidang kesehatan, ditandai dengan adanya peningkatan 
derajat hidup sehat pada penduduk Desa. Hal ini ditandai 
dengan penyuluhan-penyuluhan oleh Kantor Desa 
Punten bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam 
penanggulangan penyakit lingkungan. Berdasarkan 
data dari Desa Punten sebanyak 2 kali kunjungan dalam 
setiap bulannya dilaksanakan pemeriksaan kesehatan 
secara gratis oleh Desa bekerja sama dengan Dinas 
Kesehatan, tanpa dipungut biaya.

3. Bidang sosial. Perubahan dalam bidang sosial mulai 
membaik. Masyarakat Desa sangat bertenggang rasa dan 
memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat erat karena 
adanya program pemberdayaan Desa di Desa Punten 
Kecamatan Bumiaji. Hal ini ditandai dengan banyaknya 
program-program masyarakat yang dilaksanakan 
seperti arisan pada tiap-tiap Desa, sehingga ikatan 
sosial di antara mereka meningkat dengan ditandai 
tidak terjadinya kekerasan dan kejahatan dalam 6 bulan 
terakhir setelah diadakannya program pemberdayaan 
Desa. Data ini diambil dari pencatatan pada Kantor 
Desa Punten.

4. Bidang ekonomi. Adanya penambahan pendapatan dan 
peningkatan kesejahteraan keluarga. Setelah mendapat 
penyuluhan dan pelatihan yang diberikan pada program 
pemberdayaan Desa dengan peningkatan kewirausahaan 
masyarakat yang semakin tumbuh. Hal ini ditandai 
dengan adanya usaha-usaha baru yang didirikan oleh 
masyarakat Desa Punten. Tercatat sejumlah 40 usaha 
baru dalam 2 bulan terakhir yang tercatat di Kantor 
Desa Punten.
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5. Pembangunan fisik Desa. Pembangunan fisik Desa 
mulai tertangani dengan baik, seperti: perumahan 
penduduk, jalan Desa, jembatan, dan lain-lain. 
Jalan sebagai sarana dan infrastruktur transportasi 
memiliki peran penting bagi perubahan sosial ekonomi 
masyarakat. Sehingga kewenangan terhadap jalan 
tidak hanya milik Pemerintah Desa Punten melainkan 
keterlibatan Pemkot Batu yang mempunyai peran 
penting dalam penataan sarana transportasi jalan di 
Desa Punten.

Dari hasil pembahasan tersebut dapat terlihat bahwa 
terjadi perubahan sosial ekonomi pada masyarakat 
Desa Punten dari berbagai aspek baik bidang kesehatan, 
pendidikan, sosial, ekonomi, dan pembangunan fisik Desa 
seperti yang dijabarkan pada dampak pemberdayaan Desa 
diatas.

Dampak PPD di Desa Punten Sebelum dan Sesudah 
Adanya Pemberdayaan Desa

PENUTUP 

Kesimpulan
Sesuai dengan hasil analisis yang telah dijabarkan diatas 

dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tingginya partisipasi masyarakat di Desa Punten dalam 

kegiatan Desa menunjukkan besarnya minat masyarakat 
terhadap keberadaan pemberdayaan desa beserta 
program-programnya. Terjadi karena sikap masyarakat 
Desa Punten yang pro aktif terhadap program-program 
pemberdayaan yang dijalankan. Disisi lain masyarakat 
Desa Punten menginginkan sosial kehidupan yang lebih 

Tabel 2. Analisa Perbandingan Dampak Sebelum dan Sesudah Adanya Pemberdayaan Desa

No. Bidang Sebelum Adanya Pemberdayaan Desa Sesudah Adanya Pemberdayaan Desa

1. Ekonomi
Masyarakat Desa masih menjalankan usahanya 
dengan sendiri-sendiri tanpa adanya perencanaan 
bisnis yang baik.

a. Bantuan dana untuk usaha kebun jeruk, dalam bentuk 
kelompok. 1 Desa terdapat 1 kelompok usaha.

b. Bantuan dana untuk ibu-ibu di masing-masing Desa, 
guna menunjang usaha-usaha kecil seperti kios, 
warung dan sejenisnya.

c. Bantuan diberikan dengan skema permodalan yang 
terencana dan perhitungan bisnis yang tepat.

d. Penambahan pendapatan masyarakat karena program 
pemberdayaan Desa.

e. Banyak warga masyarakat yang sudah memiliki 
kreativitas dalam pencapaian pendapatan mereka baik 
berupa bekerja dengan keahlian yang dimiliki pada 
program pemberdayaan Desa, maupun berwiraswasta 
dalam berbagai bidang.

f. Munculnya sifat kebersamaan dalam bidang ekonomi 
baik berupa arisan-arisan maupun pemberdayaan 
SDM warga atas kegiatan-kegiatan yang bersifat 
pembangunan pada Desa Punten. 

2. Pendidikan Belum adanya beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang 
berasal dari di Desa Punten.

Bantuan biaya studi seperti biaya SPP, dll untuk pelajar dan 
mahasiswa asal Desa Punten.

3. Kesehatan Banyak masyarakat yang belum terakomodasi 
mengenai pengobatan gratis di Desa.

a. Bantuan biaya pengobatan kepada masyarakat Desa 
yang sakit.

b. Sosialisasi Informasi pengobatan Gratis dengan 
bantuan Pemerintah Kota Batu.

4. Sosial
Belum adanya ikatan sosial antar warga Desa yang 
konkret, dikarenakan adanya sifat-sifat individual 
antar warga Desa.

a. Bantuan dana untuk masyarakat Desa yang meninggal 
dunia

b. Bantuan diberikan atas dasar kekeluargaan masing-
masing Desa.

5. Fisik Diperlukan percepatan dan pemerataan sarana dan 
prasarana di masing-masing Desa.

a. Pembuatan bedah rumah bagi penduduk atau 
masyarakat yang tidak mampu (sesuai program dan 
kebutuhan pemerintah Desa). 

b. Pembuatan jalan dan jembatan di dalam wilayah 
Desa. 

c. Bantuan dari pemerintah Desa kepada penduduk 
Desa seperti: seng, semen, paku, cat dan kayu 
kepada masyarakat guna pembuatan rumah-rumah 
penduduk. 

d. Hal tersebut diatas diberikan dengan skala prioritas 
dan merata dalam masing-masing Desa, sehingga 
tercapai pemerataan.
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baik, sehingga, banyak masyarakat yang berbondong-
bondong untuk berpartisipasi aktif. Dapat dilihat 
dari kesuksesan pemberdayaan Desa dari berbagai 
aspek bidang, seperti aspek ekonomi, kesehatan, dan 
pembangunan fisik jalan Desa. Hal ini dapat dilihat pada 
karakteristik yang menunjukkan tingginya partisipasi 
masyarakat dalam program pemberdayaan Desa. Dengan 
kata lain, PPD sebagai wadah atau kelompok kecil yang 
digunakan untuk melakukan implementasi kegiatan-
kegiatan program kelompok PPD, keberadaannya telah 
diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, PPD dapat 
digunakan sebagai sarana yang tepat oleh pemerintah 
dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-
program yang diterapkan ke dalam pemberdayaan 
Desa. Dalam hubungannya dengan otonomi daerah 
yang mengutamakan pembangunan partisipatif, PPD 
dapat digunakan sebagai sarana untuk menggali aspirasi 
masyarakat. 

2. Dampak Program Pemberdayaan Desa terhadap 
perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Punten 
adalah meningkatnya derajat hidup masyarakat Desa di 
Desa Punten menjadi lebih baik. Yang ditandai dengan 
perubahan dalam berbagai bidang sebagai berikut: 
a. Bidang sosial ekonomi. Adanya penambahan 

pendapatan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 
Karena dalam program PPD ini, masyarakat berperan 
aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. 
Dengan perbaikan jalan Desa sehingga akses para 
pedagang di Desa Punten menjadi lancar dan dapat 
meningkatkan hasil perekonomian Desa Punten.

b. Bidang pendidikan. Kemajuan dalam bidang 
pendidikan terjadi perubahan secara bertahap dalam 
hal pengembangan sumber daya manusia. Ditandai 
dengan banyak anak-anak Desa yang sekolah dan 
kuliah. 

c. Bidang kesehatan. Ada kemajuan dalam bidang 
kesehatan, ditandai dengan adanya peningkatan 
derajat hidup sehat pada penduduk Desa.

d. Bidang sosial. Perubahan dalam bidang sosial mulai 
membaik.

e. Pembangunan fisik Desa. Pembangunan fisik Desa 
mulai tertangani dengan baik, seperti: perumahan 
penduduk, jalan Desa, jembatan, dan lain-lain

Saran 
1. Kepada pemerintah setempat agar terus mengupayakan 

peningkatan sosialisasi dan kinerja pihak-pihak terkait, 
sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting mengingat 
perkembangan pembangunan di Kecamatan Bumiaji 
khususnya di Desa Punten yang terus meningkat.

2. Kepada pemerintah setempat agar perlunya diadakan 
pelatihan, penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat, 

tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang 
ada di Desa Punten, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik- 
baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Kepada masyarakat di Desa Punten agar terus 
meningkatkan hubungan sosialnya dan senantiasa 
mengedepankan kerja sama di antara sesama masyarakat 
sehingga akan menciptakan suatu kondisi yang dinamis 
dalam lingkungan masyarakat.

Kontribusi Penelitian
Kontribusi Penelitian ini mempunyai dampak signifikan 

terhadap masyarakat di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji. 
Dengan adanya pemberdayaan masyarakat Desa Punten, 
telah timbul banyak dana-dana Desa hasil ADD yang 
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Deda Punten 
sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Sekarang telah 
banyak komunitas Petik Apel di Desa Punten sebagai bukti 
nyata adanya pemberdayaan masyarakat di Desa Punten.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji serta mengetahui pengaruh Debt Equity Ratio, Return On Assets, dan Earning Per Share 
terhadap Harga Saham pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 
10 perusahaan perbankan. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda guna menunjukkan besarnya pengaruh rasio 
Debt Equity Ratio, Return On Equity, dan Earning Per Share terhadap Harga Saham pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia. 
Hasil pengujian secara simultan yang telah dilakukan menunjukkan Debt Equity Ratio, Return On Equity, dan Earning Per Share secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham, yang diindikasikan dengan perolehan nilai signifikansi 
masih di bawah α = 5%. Sedangkan tingkat koefisien korelasi berganda yang diperoleh sebesar 0,904 atau 90,4% yang mencerminkan 
korelasi variabel Debt Equity Ratio, Return On Equity, dan Earning Per Share secara bersama-sama terhadap Harga Saham secara 
bersama-sama memiliki hubungan yang kuat. Hasil uji secara partial menunjukkan variabel Debt Equity Ratio, Return On Equity, dan 
Earning Per Share mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham yang diindikasikan dengan nilai signifikansi yang 
dihasilkan variabel tersebut lebih kecil dari tingkat α = 5%. Hasil pengujian koefisien determinasi parsial menunjukkan Earning Per 
Share memiliki nilai koefisien determinasi yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang 
dominan terhadap return saham.

Kata kunci: rasio debt equity ratio, return on equity, dan earning per share, harga saham, pengaruh simultan, pengaruh parsial, 
koefisien determinasi

ABSTRACT

The study objective was to test and determine the effect of Debt to Equity Ratio, Return On Asset, and Earning Per Share in the Share 
Price of Banking Industry in Indonesia Stock Exchange. The samples used were 10 Banking companies. Analysis technique is multiple 
regression analysis to showing the influence of Debt to Equity Ratio, Return On Asset, and Earning Per Share in the Share Price of 
Banking Industry in Indonesia Stock Exchange. The simultaneous testing results showed Debt to Equity Ratio, Return On Asset, and 
Earning Per Share had significant effect on share price, this is indicated by the acquisition value is below the significance α = 5%. The 
multiple correlation coefficient obtained for 0.904 or 90.4% which as a correlation the variables of Debt to Equity Ratio, Return On Asset, 
and Earning Per Share had a strong relationship to share price simultaneously. The partial testing results showed that the variables of 
Debt to Equity Ratio, Return On Asset, and Earning Per Share had a significant effect on share price indicated by the significance of 
variables were under level of α = 5%. The test results showed a partial coefficient of determination Earning Per Share has the highest 
coefficient of determination. This was indicated that the variables had a dominant influence on share price. 

Keywords:  debt to equity ratio, return on asset, and earning per share, share price, simultaneous effects, partial effect, coefficient of 
determination 

PENDAHULUAN

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 
berbagai instrument keuangan atau sekuritas jangka panjang 
yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang 
maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, 
public auhorities (pihak berwenang), maupun perusahaan 
swasta. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan 
keuangan. 

Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan 
sekuritas yang berupa surat tanda hutang (obligasi) atau 
surat tanda kepemilikan (saham). Saham (stock) merupakan 
salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. 
Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan 
ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada 
sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi 
yang banyak dipilih para investor karena saham mampu 
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memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Pada 
dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor 
dengan membeli atau memiliki saham yaitu dividen dan 
capital gain. Dividen merupakan pembagian keuntungan 
yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan 
yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan capital gain 
merupakan selisih keuntungan yang diperoleh dari penjualan 
saham di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli. 

Selain mempunyai keuntungan, Saham juga memiliki 
risiko, diantaranya capital loss dan risiko likuidasi. Capital 
Loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu 
kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari 
harga beli. Tidak semua investor menyukai deviden dan akan 
memegang saham selamanya. Investor seperti ini biasanya 
mementingkan capital gain daripada deviden. Sepanjang 
investor lebih menyukai capitalgain daripada deviden, 
maka tidak tepat jika kita hanya memusatkan perhatian pada 
deviden. Untuk itu diperlukan suatu model penilaian yang 
lebih mudah untuk diaplikasikan, tetapi mempunyai akurasi 
yang dapat dipercaya oleh para investor maupun para analisis. 
Rasio keuangan yang digunakan untuk memprediksi harga 
saham oleh investor antara lain Debt to Equity Ratio (DER), 
Return On Assets (ROA), dan Earning Per Share (EPS).

Rasio-rasio keuangan perusahaan juga diperhatikan oleh 
para pemegang saham sebelum mereka memutuskan untuk 
menginvestasikan modalnya di dalam suatu perusahaan 
tertentu. Salah satu rasio keuangan yang diperhatikan 
adalah Debt to Equity mengukur seberapa besar perusahaan 
dibiayai oleh hutang. Rasio ini dapat menggambarkan 
struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga 
dapat sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak tertagihnya 
hutang. Risiko perusahaan dengan Debt to Equity yang 
tinggi akan berdampak negatif pada harga saham mengalami 
penurunan.

Return on Assets (ROA) yaitu rasio yang mengukur 
kemampuan suatu perusahaan, khususnya tentang 
kemampuan perusahaan memanfaatkan sumber dananya 
untuk menghasilkan laba. Semakin besar rasio ROA, semakin 
baik suatu perusahaan dan akan menyebabkan semakin 
diminatinya saham perusahaan yang bersangkutan sehingga 
harga sahamnya akan menjadi semakin meningkat. 

Earning Per Share (EPS) yaitu perbandingan antara 
jumlah earning dengan jumlah lembar saham perusahaan. 
Bagi investor, informasi Earning Per Share merupakan 
informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, 
karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan 
di masa mendatang. Aliran kas yang bisa dipakai dalam 
penelitian saham adalah earning perusahaan. Informasi 
Earning Per Share menunjukkan laba bersih perusahaan 
yang dapat diketahui dari laporan keuangan yang disajikan 
oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku umum.

Berdasarkan penelitian Sri Artatik (2007) yang berjudul 
“Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio 
(PER) terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur 

di Bursa Efek Jakarta”, sehingga hasil penelitian tersebut 
adalah secara simultan variabel EPS dan PER berpengaruh 
terhadap return saham pada perusahaan Manufaktur di Bursa 
Efek Jakarta. Secara parsial EPS berpengaruh terhadap return 
saham pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 
Secara parsial PER tidak berpengaruh terhadap return saham 
pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta(1). Serta 
berdasarkan penelitian Hartati (2010) yang berjudul “Pengaruh 
Return on Asset (ROA), Debt to equity ratio (DER), Earning 
Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) terhadap Return 
Saham (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI)”, sehingga hasil penelitian tersebut adalah Return on 
asset berpengaruh signifikan terhadap return saham, Debt to 
equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham, 
Earning per share tidak berpengaruh signifikan terhadap 
return saham, dan Price earning ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return saham(2).

Sedemikian pentingnya peranan pasar modal, sehingga 
idealnya diperlukan pengkajian melalui penelitian yang 
berfokus pada faktor-faktor yang dominan yang memengaruhi 
harga saham yang akan mereka beli. Berdasarkan latar 
belakang yang penulis uraikan di depan, maka penulis akan 
mengamati “Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Return On 
Assets (ROA), dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga 
Saham pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia.”

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis 
adalah: (1). Apakah Debt to Equity Ratio (DER), Return 
On Assets (ROA), dan Earning Per Share (EPS) secara 
simultan berpengaruh terhadap harga saham pada industri 
perbankan di Bursa Efek Indonesia?. (2). Apakah Debt to 
Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), dan Earning 
Per Share (EPS) secara parsial berpengaruh terhadap harga 
saham pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia?. 
(3). Di antara Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets 
(ROA), dan Earning Per Share (EPS) mana yang dominan 
pengaruhnya terhadap harga saham pada industri perbankan 
di Bursa Efek Indonesia?.

TINJAUAN TEORITIS 

Pasar Modal 
Pasar modal merupakan sarana pembentukan modal 

dan akumulasi dana yang diarahkan untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana guna 
menunjang pembiayaan pembangunan. Kehadiran pasar 
modal sebagai salah satu mobilitas dana masyarakat, sangat 
berperan aktif dalam pengumpulan dana investasi.

Menurut Husnan (2001:3) pasar modal adalah tempat 
atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran 
atas instrument keuangan jangka panjang yang umumnya 
lebih dari 1 (satu) tahun (3).



29Ramadhani dan Arnomo: Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER)

Sedangkan menurut (Tandelilin, 2001:13) Pasar modal 
adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 
dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 
memperjualbelikan sekuritas (4).

Peranan Pasar Modal 
Menurut Sunariyah (2006:7), seberapa besar peranan 

pasar modal pada suatu negara dapat dilihat dari lima segi 
sebagai berikut ini (5):
a. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli 

dengan penjual untuk melakukan harga saham atau 
surat berharga yang diperjualbelikan.

b. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal 
untuk menentukan hasil (return) yang diharapkan.

c. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor 
untuk menjual kembali saham yang dimiliki atau surat 
berharga lainnya.

d. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan 
suatu perekonomian.

e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi 
surat berharga.

Instrumen di Pasar Modal 
Menurut Tandelilin (2001:18), beberapa instrumen pasar 

modal yang umumnya diperjualbelikan di pasar modal yaitu: 
a. Saham: Saham merupakan surat bukti bahwa 

kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan 
saham. 

b. Obligasi: Obligasi merupakan sekuritas yang 
memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada 
pemiliknya. 

c. Reksadana (mutual fund): Reksadana (mutual fund) 
adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya 
menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan 
reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi 
baik di pasar modal maupun di pasar uang.

d. Instrumen Derivatif: Instrumen derivatif merupakan 
sekuritas yang nilainya merupakan turunan dari suatu 
sekuritas lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat 
tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan 
sebagai patokan. Ada beberapa jenis instrumen 
derivatif, diantaranya waran, bukti right (right issue), 
opsi dan futures.

Investasi
Menurut Tandelilin (2001:3), investasi adalah komitmen 

atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan 
saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuangan di 
masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Sunariyah (2001:4), investasi adalah 
penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki 
dan biasanya berjangka waktu lama, dengan harapan 
mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Saham
Menurut Sunariyah (2003:30), saham adalah penyertaan 

modal suatu perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut 
emiten, pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari 
perusahaan tersebut.

Jenis-Jenis Saham
Jenis saham dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a. Saham biasa (common stock): Sekuritas yang 
menunjukkan bahwa pemegang saham biasa 
tersebut mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset 
perusahaan. 

b. Saham preferen (preferen stock): Saham preferen 
adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik 
gabungan dari obligasi maupun saham biasa, karena 
saham preferen memberikan pendapatan yang tetap 
seperti halnya obligasi, dan juga mendapatkan hak 
kepemilikan seperti pada saham biasa. 

c. Saham Treasuri (treasury stock): Saham treasuri 
(treasury stock) adalah saham milik perusahaan yang 
sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian 
dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai 
treasuri yang nantinya dapat dijual kembali. 

Debt to Equity Ratio (DER)
Debt to Equity Ratio (DER) mengukur seberapa 

besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Ratio ini dapat 
menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan, 
sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak tertagihnya hutang.

Risiko perusahaan dengan Debt to Equity Ratio (DER) 
yang tinggi akan berdampak negatif pada harga saham 
yang menyebabkan harga saham perusahaan mengalami 
penurunan.

Menurut Sartono (2001:120), rumusnya adalah sebagai 
berikut :

Return On Assets (ROA)
Ratio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan pada tingkat aset 
tertentu, sehingga semakin besar Return On Assets 
(ROA) menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam 
menggunakan total aktiva. Return on Assets juga sering 
disebut dengan Return on Investment. Return On Assets 
(ROA) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut (Mamduh, 2003:84): 

%100
Aktiva Total

PajakSetelah Bersih  LabaAssetsOn Return 

Earning Per Share (EPS)
Earning Per Share (EPS) merupakan ratio yang 

mengukur berapa besar laba bersih yang dihasilkan 

%100
EkuitasTotal

 Hutang TotalRatioEquity  Debt to ×=  
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perusahaan untuk tiap lembar saham yang beredar. Secara 
sistematis matematis rumus untuk menghitung Earning Per 
Share (EPS) adalah sebagai berikut (Husnan, 2001:300) :

Hipotesis
Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis mengajukan hipotesis yaitu sebagai 
berikut: (1). Diduga Debt to Equity Ratio (DER), Return 
On Assets (ROA), dan Earning Per Share (EPS) secara 
simultan berpengaruh terhadap harga saham pada industri 
perbankan di Bursa Efek Indonesia. (2). Diduga Debt to 
Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), dan Earning 
Per Share (EPS) secara parsial berpengaruh terhadap harga 
saham pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia. 
(3). Diduga Earning Per Share (EPS) mempunyai pengaruh 
dominan terhadap harga saham pada industri perbankan di 
Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian
Menurut Sugiono (1999:72), populasi adalah kumpulan 

semua anggota dari objek yang diteliti. Adapun populasi 
dalam penelitian ini ada tiga puluh satu (31) industri 
perbankan yaitu:
 1. Bank Argoniaga Tbk
 2. Bank ICB Bumiputra Tbk
 3. Bank Capital Indonesia Tbk
 4. Bank Ekonomi Raharja Tbk
 5. Bank Central Asia Tbk
 6. Bank Bukopin Tbk
 7. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 8. Bank Nusantara Parahyangan Tbk
 9. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
11. Bank Mutiara Tbk
12. Bank Danamon Indonesia Tbk
13. Bank Pundi Indonesia Tbk
14. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
15. Bank Kesawan Tbk
16. Bank Mandiri (Persero) Tbk
17. Bank Bumi Artha Tbk
18. Bank CIMB Niaga Tbk
19. Bank Internasional Indonesia Tbk
20. Bank Permata Tbk
21.  Bank Sinarmas Tbk
22. Bank Swadesi Tbk
23. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
24. Bank Victoria Internasional Tbk
25. Bank Artha Graha Internasional Tbk

  SahamLembar Jumlah 
Pajakdan  BungaSetelah Bersih  LabaSharePer  Earning

26. Bank Mayapada Tbk
27. Bank Windu Kentjana Int̀ l Tbk
28. Bank Mega Tbk
29. Bank OCBC NISP Tbk
30. Bank Pan Indonesia Tbk
31. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk

Teknik Pengambilan Sampel 
Menurut Sugiono (1999:73), sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam 
penelitian ini pengambilan sampel dilakukan penulis dengan 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria-
kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah:
1. Sampel yang akan dipilih adalah industri perbankan 

yang go public di Bursa Efek Indonesia.
2. Sampel yang akan dipilih dari Industri Perbankan 

dilihat dari asset dan equity yang jumlahnya lebih dari 
10 triliun dan pertumbuhan asset-nya selalu positif.

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan 
per 31 Desember yang lengkap secara berturut-turut 
terutama pada tahun 2006–2010.

4. Sampel yang akan dipilih adalah industri perbankan 
yang laporan keuangannya dinyatakan dalam rupiah.

Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang diperoleh penulis berupa data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari 
sumbernya secara langsung melainkan sudah dikumpulkan 
dan diolah pihak lain. Data sekunder diperoleh dari Pusat 
Referensi Pasar Modal (PRPM) di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) Surabaya. Data tersebut berupa sejarah industri 
perbankan dan laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan 
laba rugi selama periode pengamatan tahun 2006–2010.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Terikat/Variable Dependent (Y) 
 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah harga saham 

merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Harga 
saham adalah harga saham biasa yang diterbitkan oleh 
perusahaan, di mana harga tersebut adalah harga pasar. 
Dalam penelitian ini harga pasar yang digunakan dalam 
pengujian statistik adalah harga pasar pada akhir tahun 
pada saat closing price. 

2. Variabel Bebas/Variable Independent (X)
a. Debt to Equity Ratio (DER) ( X1 )
 Debt to Equity Ratio (DER) adalah suatu 

kemampuan manajemen untuk menggunakan dana 
yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar 
tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. 
Teknik pengukuran variabel menggunakan satuan 
persentase. DER dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut:
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b. Return On Assets (ROA) (X2)
 Return On Assets (ROA) adalah mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam 
menggunakan seluruh aktiva. Teknik pengukuran 
variabel menggunakan satuan persentase ROA 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut:

ditentukan dan standar error tidak dapat ditentukan. 
Untuk dapat diperiksa dengan menggunakan 
besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan 
toleransi, dengan ketentuan :
1) Mempunyai angka VIF tidak boleh melebihi 

10.
2) Nilai toleransi harus berkisar mendekati 1.

c. Uji Autokorelasi 
 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi dalam suatu model regresi linier ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 
t dengan kesalahan pada periode t – 1 (sebelumnya). 
Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 
sama lain. Salah satu metode yang digunakan untuk 
mendeteksi autokorelasi adalah menggunakan Uji 
Durbin – Waston

d. Uji Heteroskedastisitas 
 Heteroskedastisitas bertujuan mengukur apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 
dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 
 Metode ini digunakan untuk mengukur hubungan 

antara lebih dari satu variabel independen (Y) dengan 
satu variabel dependen (X). Adapun bentuk umum dari 
regresi linier berganda secara sistematis adalah sebagai 
berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ei
Di mana :
Y : Harga Saham
a : Konstanta 
X1 : Debt to Equity Ratio (DER)
X2 : Return On Asset (ROA)
X3 : Earning Per Share (EPS)
b1, b2, b3 : Koefisien regresi untuk masing-masing 

variabel bebas 
ei : Variabel pengganggu 

3. Koefisien Determinasi Berganda Simultan (R2)
 Apabila R2 berada di antara 0 sampai 1 (0 < R2 < 1), 

berarti:
a. Bila R2 mendekati 1 (semakin besar nilai R2) artinya 

bahwa kontribusi variabel bebas (X) terhadap 
variabel terikat (Y) adalah semakin mendekati 
100%, di mana kontribusi antara variabel bebas 
(X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kuat.

b. Bila R2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R2) artinya 
bahwa kontribusi dari variabel bebas (X) terhadap 
variabel terikat (Y) semakin lemah.

%100
EkuitasTotal

 Hutang TotalRatioEquity  Debt to ×=  

c. Earning Per Share (EPS) (X3)
 Earning Per Share (EPS) merupakan kemampuan 

perusahaan dalam meraih laba bersih atau lembar 
saham yang diinvestasikan dalam perusahaan, 
teknik pengukuran variabel menggunakan satuan 
rupiah dan dapat dirumuskan sebagai berikut 
(Husnan, 2001:3003):

%100
AktivaTotal

Pajak  Setelah Bersih  LabaAssetsOn Return ×=  

 SahamLembar Jumlah 
Pajakdan  BungaSetelah Bersih  LabaSharePer  Earning =

Teknik Analisis Data
1. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
 Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu 
1) Pendekatan Kolmogorov Smirnov
 a)  Nilai Probabilitas > 0,05, maka hal ini 

berarti bahwa data tersebut berdistribusi 
normal

 b)  Nilai Probabilitas < 0,05, maka hal 
ini berarti bahwa data tersebut tidak 
berdistribusi normal.

2) Pendekatan Grafik 
 Pendekatan kedua yang dipakai untuk 

menilai normalitas data dengan pendekatan 
grafik, yaitu grafik Normal P-P Plot of 
regression standard, dengan pengujian ini 
disyaratkan bahwa distribusi data penelitian 
harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan 
pertemuan sumbu X dan Y.

b. Uji Multikolinieritas
 Menurut Ghozali (2006:91), uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Apabila terjadi multikolinier, maka 
koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel Perusahaan
Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan 

industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2006–2010, yang terdiri dari 10 perusahaan sebagai 
berikut: 

Tabel 1. Nama Perusahaan Sampel Penelitian

No Kode Nama Perusahaan Perbankan 
1 BMRI PT Bank Mandiri (Persero), Tbk 
2 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 
3 BBCA PT Bank Central Asia, Tbk 
4 BBNI PT Bank Negara Indonesia, Tbk 
5 BNGA PT Bank CIMB Niaga, Tbk 
6 BDMN PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 
7 PNBN PT Bank Pan Indonesia (Panin Bank), Tbk 
8 BNII PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
9 BNLI PT Bank Permata, Tbk 

10 NISP PT Bank OCBC NISP, Tbk 
Sumber Data: Bursa Efek Indonesia 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N 50
Normal Parameters a,b Mean ,0000000

Most Extreme 
Differences

Std. Deviation ,44743387
Absolute ,091
Positive ,084
Negative -,091

Kolmogorov-Smirnov Z ,642
Asymp. Sig. (2 tailed) ,805

a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
Sumber: Lampiran output diolah

model analisis tersebut terhindar dari gangguan 
asumsi klasik normalitas.

b. Pendekatan Grafik 
 Pendekatan kedua yang dipakai untuk menilai 

normalitas data dengan pendekatan grafik, yaitu 
grafik Normal P-P Plot of regresion standard, 
dengan pengujian ini disyaratkan bahwa distribusi 
data penelitian harus mengikuti garis diagonal 
antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. Grafik 
normalitas disajikan dalam gambar berikut:

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

Dependent Variable: Harga Saham

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar 1. Grafik Pengujian Normalitas Data.
Sumber: Hasil Printout SPSS 12.0

Tabel 3. Nilai Variance Inf lation Faktor dan Nilai 
Tolerance

Variabel VIF Keterangan 
Debt to Equity Ratio 1,030 Bebas Multikolinieritas
Return On Asset 1,800 Bebas Multikolinieritas
Earning Per Share 1,801 Bebas Multikolinieritas

Sumber: Printout Hasil Analisa SPSS 12.0

Pembahasan 
1. Uji Asumsi Klasik 
 Pengujian Normalitas Data 

a. Pendekatan Kolmogorov Smirnov
 Menurut Santoso, (2000:214) dasar pengambilan 

keputusan, yaitu sebagai b:
1) Nilai Probabilitas > 0,05, maka hal ini berarti 

bahwa data tersebut berdistribusi normal.
2) Nilai Probabilitas < 0,05, maka hal ini berarti 

bahwa data tersebut tidak berdistribusi 
normal.

 Berdasarkan hasil Uji Normalitas dengan alat bantu 
komputer yang menggunakan Program SPSS. 12.0. 
diperoleh hasil:

Menurut Santosa (2001:214) jika penyebaran data 
(titik) di sekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. 
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa distribusi data 
masih mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan 
pertemuan sumbu Y (Expected Cum. Prob.) dengan sumbu 
X (Observed Cum Prob.) Hal ini menunjukkan bahwa data 
dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik melalui 
pendekatan Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan 
grafik model analisis telah memenuhi asumsi normalitas.
1. Pengujian Multikolinieritas
 Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala 

multikolinieritas dilakukan dengan melihat pada nilai 
varian inflation faktor dan toleransi dari variabel 
independen dalam penelitian. Dengan pendekatan ini 
disyaratkan bahwa nilai VIF tidak boleh melebihi 10 
dan nilai toleransi harus berkisar mendekati 1. Nilai VIF 
dan toleransi disajikan dalam tabel di bawah ini.

 Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui 
bahwa besarnya nilai Asymp sig (2-tailed) sebesar 
0,805 > 0,050, hal ini sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa 
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 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel 
bebas yang terdiri dari Debt to Equity Ratio, Return On 
Asset dan Earning Per Share tidak ada yang memiliki 
nilai VIF yang melebihi 10. Hal ini mengindikasikan 
bahwa antar variabel bebas tersebut tidak memiliki 
keterikatan atau hubungan yang sangat kuat terhadap 
variabel bebas lainnya, sehingga dapat disimpulkan 
model analisis tidak terjadi gangguan multikolinieritas. 

2. Pengujian Autokorelasi
 Asumsi klasik kedua yang diuji adalah ada tidaknya 

autokorelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin 
Watson. Uji autokorelasi Durbin Watson dimaksudkan 
untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada 
korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 
korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi. 
Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi 
autokorelasi di dalamnya.

 Dalam analisis diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 
1,607 dengan N = 50 dan ‘k = 3, taraf signifikansi yang 
digunakan ( α ) adalah 5% diperoleh ‘dL = 1,421 dan ‘dU = 
1,574 serta 4–‘dU = 2,426 dan 4–‘dL = 2,579 yang dilihat 
dari tabel statistik Durbin-Watson. 

 Adapun kriteria pengujiannya adalah nampak dalam 
tabel berikut:

Tabel 4. Batas-batas Daerah Test Durbin Watson

Distribusi Interpretasi
DW < 1,421 Autokorelasi positif
1,421 ≤ DW < 1,574 Daerah keragu-raguan/inconclusif
1,574 ≤ DW < 2,426 Tidak ada autokorelasi
2,426 ≤ DW < 2,579 Daerah keragu-raguan/inconclusif
DW ≥ 2,579 Autokorelasi negatif

3. Pengujian Heterokedaktisitas
 Pendeteksian adanya heterokedaktisitas menurut 

Singgih Santoso (2002:210), jika sebaran titik-titik 
berada diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y 
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Gambar 2. Heterokedaktisitas pada Regresi Linier Berganda.
Sumber: Printout Hasil Analisa SPSS 12.0

dan tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi 
heteroskedaktisitas. 

 Grafik pengujian Heterokedaktisitas disajikan berikut:

 Dari gambar diatas terlihat sebaran titik-titik berada 
diatas dan di bawah sumbu Y dan tidak membentuk 
pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa model 
penelitian tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian 
tidak terlihat gangguan klasik, sehingga model analisis 
layak untuk dilakukan analisis regresi. 

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan 
dalam model penelitian yaitu Debt to Equity Ratio, Return 
On Asset dan Earning Per Share terhadap harga saham 
secara linier digunakan alat bantu software komputer 
program SPSS 12.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Earning Per Share terhadap Harga Saham secara Linier

Coefficientsa

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant) 8.125 2.263 3.590 .001

DER -.771 .338 -.146 -2.283 .027 -.055 -.319 -.144 .971 1.030

ROA .404 .147 .232 2.2742 .009 .463 .375 -.173 .556 1.800

EPS .990 .080 1.042 1.770 .880 .880 .876 .777 .555 1.801

a. Dependent Variable: Harga Saham
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Dari data tabel di atas persamaan regresi yang didapat 
adalah:

HS = 8,125- 0,771DER + 0,404ROA + 0,990EPS
Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai 

berikut:
1. Konstanta (α)
 Besarnya nilai konstanta (α) adalah 8,125 menunjukkan 

bahwa jika variabel independen yang terdiri dari Debt 
to Equity Ratio, Return On Asset dan Earning Per 
Share = 0, maka variabel harga saham sebesar 8,125.

2. Koefisien Regresi Debt to Equity Ratio (DER)
 Besarnya nilai β1 adalah -0,771 yang berarti 

menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) 
antara Debt to Equity Ratio dengan harga saham. Hasil 
ini mengindikasikan bahwa jika variabel Debt to Equity 
Ratio naik sebesar satu satuan maka harga saham akan 
turun sebesar β1 yaitu 0,771 dengan asumsi variabel 
yang lainnya konstan.

3. Koefisien Regresi Return On Asset (ROA)
 Besarnya nilai β2 adalah 0,404 menunjukkan arah 

hubungan positif (searah) antara Return On Asset 
dengan harga saham. Hasil ini mengindikasikan bahwa 
jika variabel Return On Asset naik sebesar satu satuan 
maka harga saham akan naik sebesar β2 yaitu 0,404 
dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

4. Koefisien Regresi Earning Per Share (EPS)
 Besarnya nilai β3 adalah 0,990 menunjukkan arah 

hubungan positif (searah) antara Earning Per Share 
dengan harga saham. Hasil ini mengindikasikan bahwa 
jika variabel Earning Per Share naik sebesar satu satuan 
maka harga saham akan naik sebesar β3 yaitu 0,990 
dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

Pengujian Secara Simultan 
1. Koefisien Determinasi dan Korelasi

a. Koefisien Determinasi 
 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase kontribusi variabel Debt to Equity Ratio, 
Return On Asset dan Earning Per Share secara 
bersama-sama terhadap harga saham. 

 Dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 
12.0 diperoleh output untuk koefisien determinasi 
berganda sebagai berikut: 

Tabel 6.

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted 
R Square

Std. 
Error 
of the 

Estimate

Durbin-
Watson

1 .904a .818 .806 .46179 1.607
a. Predictors: (Constant), EPS, DER, ROA
b. Dependent Variable: Harga Saham

 Melihat hasil output SPSS 12.0 tersebut di atas 
diketahui R square (R2) sebesar 0,818 atau 81,8% 
yang berarti bahwa sumbangan atau kontribusi 
dari variabel bebas yang terdiri atas Debt to Equity 
Ratio, Return On Asset dan Earning Per Share 
secara bersama-sama terhadap variabel harga 
saham adalah besar. Sedangkan sisanya (100% - 
81,8% = 18,2%) dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

b. Koefisien Korelasi Berganda 
 Koefisien korelasi berganda digunakan untuk 

mengukur keeratan hubungan secara simultan 
antara variabel bebas yang terdiri Debt to Equity 
Ratio, Return On Asset dan Earning Per Share 
secara bersama-sama terhadap harga saham. 
Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan 
(R) sebesar 0,904 atau 90,4% yang berarti bahwa 
korelasi atau hubungan antara variabel bebas yang 
terdiri Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan 
Earning Per Share secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat harga saham secara bersama-sama 
memiliki hubungan yang kuat.

2. Pengujian Hipotesis Uji F / Model F
 Uji F digunakan untuk menguji secara simultan 

pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan 
Earning Per Share terhadap harga saham dengan taraf 
signifikan 5% 

 Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai 
berikut: 
a. Ho diterima jika Fhitung< Ftabel, berarti variabel 

Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Earning 
Per Share tidak berpengaruh terhadap harga 
saham perusahaan yang bergerak dalam bidang 
perbankan.

b. Ho ditolak jika Fhitung> Ftabel, berarti variabel 
Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan 
Earning Per Share berpengaruh terhadap harga 
saham perusahaan yang bergerak dalam bidang 
perbankan.

 Hasil analisa dengan software SPSS 12.0. sebagai 
berikut.

Tabel 7.

ANOVAb

Model Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

1 Regression 44.026 3 14.675 68.817 .000a

Residual 9.810 46 .213
Total 53.836 49

a. Predictors: (Constant), EPS, DER, ROA
b. Dependent Variable: Harga Saham

Dari hasil output didapat Fhitung sebesar 68,817 jauh 
diatas Ftabel (df = 3;46) sebesar 2,807 pada tingkat signifikan 
0,000. Maka pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On 
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Asset dan Earning Per Share secara bersama-sama terhadap 
harga saham adalah signifikan.

Uji F diatas terlihat bahwa Fhitung berada daerah penolakan 
H0 yang menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak 
berhasil ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik 
turunnya harga saham pada perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam bidang perbankan tergantung oleh naik 
turunnya tingkat Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan 
Earning Per Share yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan 
tersebut. 

Hal ini mengindikasikan bahwa naik turunnya harga saham 
yang perusahaan tergantung oleh naik turunnya tingkat Debt 
to Equity Ratio, Return On Asset dan Earning Per Share yang 
dimiliki oleh perusahaan. 

Pengujian Secara Parsial 
1. Analisis Pengujian Hipotesis Uji t
 Uji hipotesis yang kedua adalah uji t yaitu menguji koefisien 

regresi secara parsial untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel bebas tingkat Debt to Equity Ratio, Return 
On Asset dan Earning Per Share mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependen yaitu harga saham.

 Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai 
berikut: 
a. Ho diterima jika thitung< ttabel, berarti Variabel Debt to 

Equity Ratio, Return On Asset dan Earning Per Share 
tidak berpengaruh terhadap harga saham.

b. Ho ditolak jika thitung > ttabel, berarti Debt to Equity 
Ratio, Return On Asset dan Earning Per Share 
berpengaruh terhadap harga saham.

 Hasil analisa menggunakan software SPSS seri 12.0 adalah 
tampak dalam tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji t dan Tingkat Signifikan

Variabel Bebas thitung ttabel Sig. Keterangan 
Debt to Equit y 
Ratio 

-2,283 -2,013 0,027 Signifikan

Return On Asset 2,742 2,013 0,009 Signifikan
Earning Per Share 12,340 2,013 0,000 Signifikan

Sumber: Printout Analisis SPSS 12.0.

a. Uji Parsial Pengaruh Variabel Debt to Equity Ratio 
Terhadap Harga Saham

 Dengan menggunakan uji 2 sisi dan tingkat signifikasi 
α = 5% dapat dilihat hasil perhitungan program SPSS 
12.0 diperoleh thitung untuk Debt to Equity Ratio sebesar 
-2,283lebih besar dari ttabel (df = 46; α / 2) = -2,013 dengan 
sig. = 0,027 (lebih kecil dari α=0,050). Dengan demikian 
pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham 
secara parsial adalah signifikan.

 Dari nilai thitung untuk variabel Debt to Equity Ratio berada 
pada daerah penolakan H0 yang menunjukkan bahwa 
variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 

b. Uji Parsial Pengaruh Variabel Return On Asset terhadap 
Harga Saham

 Dengan menggunakan uji 2 sisi dan tingkat signifikasi 
α = 5% dapat dilihat hasil perhitungan program SPSS 12.0 
diperoleh thitung untuk Return On Asset sebesar 2,742 lebih 
besar dari ttabel (df = 46; α / 2) = 2,013 dengan sig. = 0,009 
(lebih kecil dari α = 0,050). Dengan demikian pengaruh 
Return On Asset terhadap harga saham secara parsial 
adalah signifikan.

 Dari nilai thitung untuk variabel Return On Asset berada 
pada daerah penolakan H0 yang menunjukkan bahwa 
variabel Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap 
harga 

c. Uji Parsial Pengaruh Variabel Earning Per Share Terhadap 
Harga Saham

 Dengan menggunakan uji 2 sisi dan tingkat signifikasi 
α = 5% dapat dilihat hasil perhitungan program SPSS 
12.0 diperoleh thitung untuk Earning Per Share sebesar 
12,340 lebih besar dari ttabel (df = 46; α / 2) = 2,013 dengan 
sig. = 0,000 (lebih kecil dari α = 0,050). Dengan demikian 
pengaruh Earning Per Share terhadap harga saham secara 
parsial adalah signifikan.

 Dari nilai thitung untuk variabel Earning Per Share berada 
pada daerah penolakan H0 yang menunjukkan bahwa 
variabel Earning Per Share k berpengaruh signifikan 
terhadap harga 

2. Koefisien Determinasi Parsial 
 Koefisien determinasi parsial ini digunakan untuk 

mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh 
dari variabel bebas yang terdiri atas Debt to Equity Ratio, 
Return On Asset dan Earning Per Share terhadap harga 
saham. 

 Tingkat koefisien determinasi masing-masing variabel 
tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 9. Koefisien Korelasi dan Determinasi Parsial 

Variabel Nilai r r2

Debt to Equity Ratio -0,144 0,0207
Return On Asset 0,173 0,0299
Earning Per Share 0,777 0,6037

Sumber: Printout Analisis SPSS 12.0, diolah

Dari korelasi parsial diatas maka dapat diperoleh koefisien 
determinasi parsial dan pengertiannya sebagai berikut:
a. Koefisien determinasi parsial variabel Debt to Equity 

Ratio = 0,0207 hal ini berarti sekitar 2,07% yang 
menunjukkan besarnya kontribusi variabel Debt to Equity 
Ratio terhadap harga saham perusahaan yang bergerak 
dalam bidang perbankan.

b. Koefisien determinasi parsial variabel Return On Asset = 
0,0299 hal ini berarti sekitar 2,99% yang menunjukkan 
besarnya kontribusi variabel Return On Asset terhadap 
harga saham perusahaan yang bergerak dalam bidang 
perbankan.
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c. Koefisien determinasi parsial variabel Earning Per 
Share = 0,6037 hal ini berarti sekitar 60,37% yang 
menunjukkan besarnya kontribusi variabel Earning Per 
Share terhadap harga saham perusahaan yang bergerak 
dalam bidang perbankan.

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 
yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah Earning Per 
Share karena mempunyai koefisien determinasi partialnya 
paling besar. 

PENUTUP

Simpulan 
Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1). Secara simultan variabel Debt to Equity Ratio, 
Return On Assets dan Earning Per Share berpengaruh terhadap 
Harga Saham pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. (2). Secara parsial variabel Debt to Equity Ratio, 
Return On Assets dan Earning Per Share berpengaruh terhadap 
Harga Saham pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. (3). Earning Per Share adalah rasio yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap Harga Saham pada 
industri perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

Saran 
Dari hasil analisis tersebut di atas dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai 
berikut: (1). Bagi investor atau calon investor hendaknya 
mempertimbangkan informasi keuangan yang lain seperti 
variabel likuiditas maupun solvabilitas perusahaan. Karena 
variabel likuiditas ini digunakan untuk mengetahui tingkat 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya atau mengukur tingkat kekayaan yang 
dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya, semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan 
akan memengaruhi tingkat profitabilitasnya. Sedangkan 
dengan menambah variabel solvabilitas dikarenakan rasio ini 
digunakan untuk mengetahui perbandingan volume (jumlah) 
dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka panjang 
pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain di luar 
modal perusahaan sendiri. (2). Dalam penelitian lebih lanjut 
disarankan memperhitungkan kondisi ekonomi makro, internal 
non finansial, situasi politik dan kondisi umum regional serta 
internasional. 

Implikasi
1. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan Debt to 

Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Harga 
Saham pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Sehingga jika semakin besar Debt to Equity 
maka semakin besar perusahaan dibiayai oleh hutang, 
Karena rasio ini dapat menggambarkan struktur modal 
yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat 
tingkat risiko tidak tertagihnya hutang. Risiko perusahaan 

dengan Debt to Equity yang tinggi akan berdampak negatif 
pada harga saham mengalami penurunan.

2. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan Return On 
Asset berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Sehingga jika Semakin besar rasio ROA, semakin baik 
suatu perusahaan dan akan menyebabkan semakin 
diminatinya saham perusahaan yang bersangkutan 
sehingga harga sahamnya akan menjadi semakin 
meningkat.

3. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan ̀Earning Per 
Share berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Bagi investor, informasi Earning Per Share merupakan 
informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, 
karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan 
di masa mendatang. Aliran kas yang bisa dipakai dalam 
penelitian saham adalah earning perusahaan. Informasi 
Earning Per Share menunjukkan laba bersih perusahaan 
yang dapat diketahui dari laporan keuangan yang disajikan 
oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi 
yang berlaku umum.
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ABSTRAK

Perusahaan perbankan membutuhkan strategi yang tepat untuk mewujudkan Kepuasan Nasabah serta meningkatkan Kesetiaan 
Nasabah. Berdasarkan penelitian empiris terdahulu, dalam penelitian ini menekankan pentingnya Manajemen Hubungan Pelanggan 
(MHP), Kapabilitas Inovasi, Citra Perusahaan, Tanggung jawab Sosial Perusahaan, Perilaku Etika sebagai anteseden Kepuasan Nasabah. 
Data diperoleh dari 400 nasabah Bank di Kabupaten Pamekasan. Dan data dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM). 
Hasil penelitian yaitu: 1) Manajemen Hubungan Pelanggan (MHP) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Nasabah. 2) Kapabilitas 
Inovasi berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Nasabah. 3) Citra Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Nasabah. 
4) tanggung jawab Sosial Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Nasabah. 5) Perilaku Etika berpengaruh signifikan 
terhadap Kepuasan Nasabah, dan 6) Kepuasan Nasabah berpengaruh signifikan terhadap Kesetiaan Nasabah.

Kata kunci: customer relationship management, kemampuan inovasi, citra perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, perilaku 
etis, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan

ABSTRACT

The banking sector requires finding the right strategy in providing Customer Satisfaction and increase Customer Loyalty. Based 
on previous empirical researches, this study emphasizes the importance of Relationship Management (CRM), Innovation Capability, 
Corporate Image, Corporate Social Responsibility (CSR), and Ethical Behavior as the antecedents of Customer Satisfaction. Data were 
collected from 400 customers of Bank in Pamekasan Regency, and analyzed by using Structural Equation Model (SEM). The major 
findings include. 1) Customer Relationship Management (CRM) have significant effect on Customer Satisfaction. 2) Innovation Capability 
has significant effect on Customer Satisfaction. 3) Corporate Image has significant effect on Customer Satisfaction. 4) Corporate Social 
Responsibility (CSR) has significant effect on Customer Satisfaction. 5) Ethical Behavior has significant effect on Customer Satisfaction, 
and 6) Customer Satisfaction has significant effect on Customer Loyalty.

Keywords: customer relationship management, innovation capability, corporate image, corporate social responsibility, ethical behavior, 
customer satisfaction, customer loyalty

INTRODUCTION

 In line with the development of the world of marketing 
that makes the level of competition among the companies 
in Indonesia becomes higher, therefore, that particular 
company tries to strengthen more on the marketing strategy. 
In fact, besides the tight competition among the companies, 
the focus of business changes from the product centric to 
the customer centric. Getting new customers and loyalties—
those two become the most important thing to keep the bank 
existence. Moreover, a strategy is needed to get customers’ 
loyalty, Customer Relationship Management (CRM), 
Innovation Capability, Corporate Social Responsibility 
(CSR), Corporate Image and Ethical Behavior as a workable 
business strategy is very appropriate to apply by a company 

to satisfy its customers and create loyalty (Padmavathy, 
et al., 2012), Nemati, et al., 2010), Tu, et al., 2012), and Lee, 
2012). The creation of the client’s or customer’s satisfaction 
can make the relationship between the service provider and 
the customer is harmonious. After that, it can create the 
customer’s loyalty and finally it can give more profits to 
the company. 

Sheth, et al. (2008) suggested that CRM refers to a 
comprehensive strategy and process of acquiring, retaining, 
and partnering with selective customer to create superior 
value for the company and the customer. The research 
conducted by Padmavathy, et al. (2012) show that CRM 
have positive effect on Customer Satisfaction and Customer 
Loyalty. Martinez (2008) cited Innovation Capability as the 
ability to continuously transform knowledge and ideas into 
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new products, processes and system for the benefit of the firm 
and its stakeholder. Weng, et al. (2012) suggests that higher 
customer satisfaction arise when the customers perceive 
higher customer value and higher service innovation. 
According to Daft (2012), CSR as management’s obligation 
to make choices and take actions that will contribute to the 
welfare and interests of society as well as the organization. 
Luo & Bhattacharya (2006) investigate the relationship of 
Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, 
and Market Value. They found that in firms with low 
innovativeness capability, CSR actually reduces customer 
satisfaction levels and, through the lowered satisfaction, 
harms market value. Zepf (2008) defined Corporate Image 
as the overall impression an organization has made on 
people’s minds, the sum of beliefs, attitudes, and impressions 
that a person or group has of an object. The research by 
Andreassen & Lindestad (1998) state that for complex and 
infrequently purchased services, corporate image rather 
than customer satisfaction is the main predictor of customer 
loyalty. According to Griffin (2015) Ethical behavior is an 
individual’s personal beliefs about whether a behavior, 
action, or decision is right or wrong. The study conducted 
by Mulki & Jaramillo (2011) show that ethical perceptions 
about the organization amplify the impact of customer value 
on customer satisfaction and eventually loyalty.

The present study emphasizes the importance of 
antecedents that affect Customer Satisfaction and Customer 
Loyalty. First, this study examines the impact of CRM on 
Customer Satisfaction. Second, the impact of Innovation 
Capability on Customer Satisfaction. Third, the impact 
of Corporate Image on Customer Satisfaction. Fourth, 
the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on 
Customer Satisfaction. Fifth, the impact of Ethical Behavior 
on Customer Satisfaction. And sixth, the impact of Customer 
Satisfaction on Customer Loyalty. Limited study conducted 
to Customer of Bank in Pamekasan Regency. The present 
study contributes to fulfill this research gap.

LITERATURE REVIEW

Based on previous research, there are 11 construct 
that affect customer satisfaction, such as Customer 
Relationship Management (CRM), Innovation Capability, 
Corporate Image, Corporate Social Responsibility (CSR), 
Ethical Behavior, Customer Value, Customer homogeneity, 
Citizenship behavioral, Interactional fairness, Positive affect 
(PA), and Causes of agency problem (Padmavathy, et al. 
2012), Nemati, et al. 2010), Tu, et al. 2012), Spiteri & Dion 
(2004), Yi, et al. (2011), Namkung & Jang (2009), Noyan & 
Simsek (2011), and Lee (2012). Among the five construct such 
as Relationship Management (CRM), Innovation Capability, 
Corporate Image, Corporate Social Responsibility (CSR) 
and Ethical Behavior, no research has been done before 
that using those five construct together in their research 

regarding with the relationship of those five construct on 
customer satisfaction, especially the research in Indonesian 
banks, they only use one or two among the five construct, it 
does have an impact on the contribution of research, which 
only informs the importance of the construct they have been 
examined, In this research, these have been conceptualized 
under five main constructs, the researchers conceptualized 
five constructs together to obtain the more comprehensive 
information and deeper research contributions concerning 
with the fifth construct on relationship with Customer 
Satisfaction and Customer Loyalty.

Theory and Hypothesis Customer Relationship 
Management (CRM) and Customer Satisfaction

According to Goldenberg (2008) CRM is integrates 
people, process, and technology to maximize relationships 
with all customers. Base on the previous researches, the 
definition of CRM will be a comprehensive strategy, 
process, integrates people, and technology of acquiring, 
retaining, partnering with selective customer to create 
superior value for the company and the customer and to 
maximize relationships with all customers.

The researches carry out by Padmavathy, et al. (2012), 
and Ata & Toker (2012) found Customer Relationship 
Management has a significant and positive effect on 
Customer Satisfaction. Ata &Toker (2012) identify 
CRM as one of the factors accounting for relationship 
marketing success. Relationship building programs can 
be supported by technologies such as CRM systems that 
allow the organization to gain an insight into the behavior of 
individual customers as well as to generate data concerning 
those customers. Base on the previous research this paper 
proposes hypothesis as following:

Hypothesis 1: Customer Relationship Management has 
a significant and positive effect on Customer Satisfaction.

Innovation Capability and Customer Satisfaction
Terziovski (2007) defined innovation as the application 

of resources to create value for the customer and the 
enterprise by developing, improving and commercializing 
new and existing products, processes and services. Base 
on the previous researches, the definition of Innovation 
Capability will be a capacity of organization to create new 
idea, process, product and service successfully.

The researches carry out by Simon & Yaya (2012) 
and Eng (2011) found that Innovation Capability has a 
significant and positive effect on Customer Satisfaction. 
Simon & Yaya (2012) cited that innovative means that 
organizations are creating something new to increase 
their customer share and to satisfy their needs. Because 
innovation means coming up with something unique and 
different from competitors, it should result in a positive 
customer experience. Base on the previous research this 
paper proposes hypothesis as following:
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Hypothesis 2:  Innovation Capability has a significant 
and positive effect on Customer Satisfaction.

Corporate Image and Customer Satisfaction.
Zepf (2008) defined Corporate Image as the overall 

impression an organization has made on people’s minds, 
the sum of beliefs, attitudes, and impressions that a person 
or group has of an object. Base on the previous researches, 
the definition of Corporate Image will be all about the 
experiences, beliefs, feelings, knowledge, impressions and 
perceptions of the corporate brand among those external to 
the organization and, in particular, its customers.

The researches carry out by Tu, et al. (2012) and 
Bloemer, et al. (1998) found that Corporate Image has a 
significant and positive effect on Customer Satisfaction. 
Andreassen & Lindestad (1998) cited that Corporate Image 
is established and developed in the consumers’ mind through 
communication and experience. Corporate image is believed 
to create a halo effect on customers’ satisfaction judgment. 
When customers are satisfied with the services rendered, 
their attitude toward the company is improved. This 
attitude will then affect the consumers’ satisfaction with 
the company. In this article the researcher treat corporate 
image as an accumulated attitude (experience based or not) 
towards the company. Base on the previous research this 
paper proposes hypothesis as following: 

Hypothesis 3: Corporate Image has a significant and 
positive effect on Customer Satisfaction.

Corporate Social Responsibility (CSR) and Customer 
Satisfaction 

Daft (2012), CSR is management’s obligation to make 
choices and take actions that will contribute to the welfare 
and interests of society as well as the organization. Base on 
the previous researches, the definition of Corporate Social 
Responsibility (CSR) will be a concept that organizations/
managements have an obligation to consider, make choices 
and take actions that will contribute to the interests of 
customers, employees, shareholders, communities, and 
ecological considerations in all aspects of their operations 
management’s obligation to make choices and take actions 
that will contribute to the welfare and interests of society 
as well as the organization. McDonald & Thiele (2008) 
found that CSR has a significant and positive effect on 
Customer Satisfaction. McDonald & Thiele (2008) cited 
that when customers perceive that “their” firm engages in 
socially responsible behavior, they form positive images 
that increase organizational identification and positively 
affect related outcomes. That is, customers should be more 
satisfied when they hold positive CSR associations, because 
they develop a sense of connection with the firm. Greater 
satisfaction in turn translates into improved word-of-mouth 
behavior, suggesting that satisfaction mediates CSR–word 
of mouth relationships. Base on the previous research this 
paper proposes hypothesis as following:

Hypothesis 4:  Corporate Social Responsibility (CSR) has 
a significant and positive effect on Customer Satisfaction.

Ethical Behavior and Customer Satisfaction. 
Griffin (2015) ethics as an individual’s personal beliefs 

about whether a behavior, action, or decision is right or 
wrong. Base on the previous researches, the definition of 
Ethical Behavior will be a set of moral principles prescribing 
a behavior, rules, or standards governing a person or a 
profession that can explain what is good and right or bad 
and wrong that prescribe what humans ought to do, usually 
in term of duties, principles, specific virtues, or benefit to 
society.

The researches carry out by Mulki & Jaramillo (2011) 
and Lee (2012) found that Ethical Behavior has a significant 
and positive effect on Customer Satisfaction. Thomas, et al. 
(2002) cited that is a customer will consider the behavior of 
a retailer as ethical if it meets or exceeds the moral/ethical 
norms that are expected by that customer relative to the 
particular retail environment in question. If the customer’s 
ethical expectation is supported and reinforced, then it will 
positively affect the customer’s overall satisfaction with the 
transaction. If not, the customer’s overall satisfaction will 
likely be negative. Base on the previous research this paper 
proposes hypothesis as following: 

Hypothesis 5: Ethical Behavior has a significant and 
positive effect on Customer Satisfaction.

Customer Satisfaction and Customer Loyalty. 
Chou, et al. (2009) Customer satisfaction is measure of 

the organization’s total product performance with respect 
to customer expectations (consisting of both formal and 
informal requirement). Base on the previous researches, the 
definition of Customer Satisfaction will be a comparison 
between products perceived with that predicted before 
it was purchased or consumed. Egan (2007) loyalty is 
unspecified number of repeat purchases from the same 
supplier over a specified period. Type of loyalty includes 
behavioral, attitudinal. Base on the previous researches, the 
definition of Customer Loyalty will be a deeply held feeling 
of commitment on the part of the consumer to a product, 
brand, marketer, services or organization above and beyond 
that for the competitors in the market-place, which results 
in repeat purchase.

The researches carry out by Wu & Wang (2012) and 
Yap, et al. (2012) found that Customer Satisfaction has 
a significant and positive effect on Customer Loyalty. 
Casalo, et al. (2008) cited that a greater degree of customer 
satisfaction leads to a greater degree of individual loyalty. 
More specifically, satisfaction has also emerged as a strong 
predictor of loyalty in the context of the new information and 
communication technologies. In general, terms, if customers 
perceive that an organization fulfils the agreed conditions, 
they will feel satisfied and believe that this behavior will 
continue in the future. Consequently, their predisposition to 
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develop the relationship with the organization will increase. 
At the same time, the alternatives in the market will be less 
attractive. Base on the previous research this paper proposes 
hypothesis as following: 

Hypothesis 6: Customer Satisfaction has a significant and 
positive effect on Customer Loyalty.

METHODOLOGY

Research Framework 

Measures
The variables in this research are measured by Likert 

Scale with range from 7 to 1 in which 7 equal to “Strongly 
Agree” and 1 equal to “Strongly Disagree”. The variables 
that are studied consist of latent exogenous variables and 
latent endogenous variables 

Latent Exogenous Variable: (1) Customer Relationship 
Management (CRM), measured by 2 items for Key 
customers focus, 2 items for Knowledge Management and 
2 items for Technology-based CRM which are adopted by 
Sin, et al. (2005). (2) Innovation Capability, measured by 2 
items for Process innovation, 2 items for Service innovation 
and 2 items for Marketing Innovation which are adopted by 
Lin, et al. (2010). (3) Corporate Image, measured by 2 items 
for Financial prospects, 2 items for Market presence and 
2 items for Corporate Management which are adopted by 
Yeo & Youssef (2010). (4) Corporate Social Responsibility 
(CSR), measured by 2 items for Contribution to Health 
sector, 2 items for Contribution to education sector and 
2 items for Environmental issues which are adopted by 
Khan (2010). (5) Ethical Behavior, measured by 2 items 
for Honesty & integrity, 2 items for Compliance and 2 
items for Transparency which are adopted by Chowdhury 
(2011). And Latent Endogenous Variable are: (1) Customer 
Satisfaction, measured by 2 items for Core service or service 

Customer Relationship Management (CRM)

Innovation Capability

Corporate Image

Corporate Social Responsibility (CSR)

Ethical Behavior

Customer Satisfaction Customer Loyalty
H6

H1

H4

H2

H5

H3

Figure 1. Research Framework.

product, 2 items for Human element of service delivery and 
2 items for Systematization of service delivery: non-human 
element which are adopted by Sureshchandar, et al. (2002). 
(2) Customer Loyalty, measured by 2 items for Intention to 
stay and 2 items for Peripheral purchase which are adopted 
by Bloemer & Schroder (2006).

Research Subject and Sampling
The samples in this study were all the customer of Bank 

in Pamekasan Regency. The sampling technique was done 
by using Convenience Sampling Method. Questionnaire 

Table 1. The Measurement Model Fit Result

Index Result
Chi-squire (χ2) 429.28
Degree of Freedom (df) 149
χ2/df 2.88
Goodness of Fit (GFI) 0.91
Adjusted Goodness of Fit (AGFI) 0.87
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.07
Root Mean Square of Residual (RMR) 0.04
Normed fit index (NFI) 0.95
Non-normed Fit Index (NNFI) 0.96
Comparative fit index (CFI) 0.97

was spread on Bank in Pamekasan Regency. According to 
Bentler & Chou (1987) the normal distribution of sample 
size to number of free parameter at least 5:1, so the sample 
size of present research are 49*5 = 245 respondents. In order 
to ensure the reliability, this study collected 400 effective 
questionnaires. 

RESULTS AND DISCUSSION

Data were analyzed using AMOS 17 software package 
and Structural Equation Model (SEM) program. According 
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to Kaplan (2000) there were two-steps procedures of 
Structural Equation Model. First step is Measurement Model 
and the second step is Structural Model.

Measurement Model Goodness Fit Indices

This Measurement Model was estimated using 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) method. Based on 
Hooper, et al. (2008) the measurement of fit indices were 
Chi-square value (χ2), Goodness of Fit (GFI), Adjusted 
Goodness of Fit (AGFI), Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA), Comparative fit index (CFI), and 
the other indicators was included in overall Measurement 
Model fit indices. The analysis results in Table 1 showed χ2/
df-ratio of 2.88 were on interval 2. According to Schumacker 
& Lomax (2016) the acceptable range for normed chi-square 
was 1 to 3. It means that the model is acceptable. GFI, NFI, 
NNFI, and CFI are greater than or close to 0.9, so those 
are acceptable. For the RMSEA value was 0.07, it is still 
acceptable because according to MacCallum, et al. (1996) 
the range of RMSEA 0.05 to 0.10 was acceptable. The overall 
measurement indices showed a good fit to the model.

Reliability Analysis of Measurement Model
The measurement model of reliability is to meet the 

standards for the study variables, including all observed 

Table 2. Scale Composite Reliability and Convergent Validity Analysis Continue

Construct (F) and Indicators (V) Standardized 
Loading t value Indicator 

Reliability Composite Reliability

Customer Relationship Management (CRM) (F1)
V1 Key customers focus 0.76 17.97 0.58

0.75 V2 Knowledge management 0.99 27.28 0.99
V3 Technology-based CRM 0.93 24.35 0.87
V4

0.95V5
V6

Corporate Image (F3)
V7 Financial prospects 0.79 18.95 0.63

0.94V8 Market presence 0.97 26.48 0.95
V9 Corporate management 0.97 26.46 0.95

Corporate Social Responsibility (CSR) (F4)
V10 Contribution to health sector 0.97 26.67 0.95

0.96V11 Contribution to education sector 0.98 26.88 0.96
V12 Environmental issues 0.86 21.52 0.74

Ethical Behavior (F5)
V13 Honesty and integrity 0.82 19.94 0.68

0.94V14 Compliance 0.98 26.56 0.96
V15 Transparency 0.94 24.70 0.88

Customer Satisfaction (F6)
V16 Core service or service product 0.81 19.23 0.65

0.90V17 Human element of service delivery 0.89 22.23 0.78

V18 Systematization of service delivery: non-human 
element 0.90 22.70 0.80

Customer Loyalty (F7)
V19 Intention to stay 0.89 22.14 0.79

0.85
V20 Peripheral purchase 0.82 19.75 0.68

variables using the standardized factor loadings, and 
to calculate the composite reliability for each variable. 
Composite reliability in Table 2 are larger than 0.7. The 
recommended value of Fornell & Larcker (1981), are greater 
than 0.60.

Validity Analysis of Measurement Model
Convergent Validity

On the validity of the detection, this study used 
confirmatory factor analysis to measure the scale of 
convergent validity. From the Table 2, the standardized 
loading of all observed variables were greater than 0.7, and 
their t-values are significant (greater than 1.96), showing 
the path coefficient is significant, and this was the results of 
these indicators to meet the convergent validity (Anderson 
& Gerbing, 1988).

Structural Model
This study provides empirical research about the 

antecedents of Customer Satisfaction. To examine the 
research hypothesis, this research used analysis of Structural 
Equation Model. The result of overall goodness fit of 
structural model was shown at Table 5. Chi-square (χ2)/
df-ratio were 3.00. According to Schumacker & Lomax 
(2016) the acceptable range for normed chi-square was 1 
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Table 5. Structural Model Goodness Fit Indices

Combined Model
Chi-square DF χ2/df GFI AGFI CFI NFI NNFI RMR RMSEA

461.53 154 3.00 0.90 0.87 0.96 0.95 0.96 0.04 0.07
Structural Model

RNFI RPR RPFI
0.97 0.24 0.23

to 3. GFI and NNFI still acceptable because larger than 0.8 
and close to 0.9. RMSEA still was acceptable because it 
equal or less than 0.1. Overall of the goodness fit indices 
of structural model is acceptable. The structural model 
RNFI must be greater than 0.9, the closer to 1 is the better. 
RPR is in the detection of structural models to parsimony 
degree, the range from 0.0 to 1.0 the greater the better the 
goodness of fit. RPFI can be helpful in choosing the model 
that simultaneously maximizes both fit and parsimony in 
the structural portion of the model. With the RPFI, higher 
values are more desirable. It can be seen from Table 5 RNFI= 
0.97, of RPR = 0.24, and RPFI = 0.23, this structural model 
indicated has a good goodness of fit and parsimony.

Table 6. Structural Model Path Coefficient

Dependent Variable Independent Variable Standardized path 
coefficient t value Square Multiple 

Correlation (r2)
Customer Satisfaction Customer Relationship Management 

(CRM) (H1)
0.36 10.11*** 0.64

Innovation Capability (H2) 0.34 8.33***
Corporate Image (H3) 0.26 6.68***

Corporate Social Responsibility (CSR) 
(H4)

0.35 9.47***

Ethical Behavior (H5) 0.11 3.01**
Customer Loyalty Customer Satisfaction (H6) 0.99 24.42*** 0.97

Note: *p < 0,05, **p < 0.01, ***p < 0.001.

This part explored validation for the hypothesis. The 
causal path between the latent variables in the research 
hypothesis (H1 to H6) and the analysis results are shown in 
Table 6. The path of structural model result was shown in 
Figure 1. From the table results, the path coefficients were: 
Customer Relationship Management (CRM) → Customer 
Satisfaction were 0.36; Innovation Capability → Customer 
Satisfaction were 0.34; Corporate Image → Customer 
Satisfaction were 0.26; Corporate Social Responsibility 
(CSR) → Customer Satisfaction were 0.35; Ethical 
Behavior → Customer Satisfaction were 0.11; and Customer 
Satisfaction → Customer Loyalty were 0.99. Furthermore, 
“Customer Satisfaction” as the dependent variable, the r2 
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Figure 2. Structural Model Result.
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value was 0.64; and the “Customer Loyalty” r2 was 0.97. 
According to Kleijnen, et al. (2007) categorized r2 effect 
sizes as: small: 0.02; medium: 0.13; large: 0.26, so it can be 
regarded that Customer Satisfaction and Customer Loyalty 
as having a high degree of support. The result for the path 
analysis can be seen in Table 6.

CONCLUSION

According to the result and discussion, this section would 
address conclusion, limitation and suggestion. 

Research Conclusion 
The Effect of Customer Relationship Management (CRM) 
on Customer Satisfaction (H1 was Received)

Base on Table 6, the finding of data analysis found that 
Customer Relationship Management (CRM) has a significant 
and positive effect on Customer Satisfaction (coefficient = 
0.36, t = 10.11, p < .001). This result is consistent with the 
Padmavathy, et al. (2012) and Ata & Toker (2012) empirical 
research that Customer Relationship Management has a 
significant and positive effect on Customer Satisfaction. 
It indicates Customer Relationship Management (CRM) 
plays a critical role in influencing on Customer Satisfaction. 
Bank can increase Customer Satisfaction by improving three 
alternatives such as: (1) Key customers focus. Example, a) 
the bank should be able to provides customized services and 
products to its key customers. And b) the bank should try 
to makes an effort to find out what is a key customer need. 
(2) Knowledge management. Example, a) the employees 
should have willingness to help customers in a responsive 
manner. And b) the employees should fully understand the 
needs of the key customers via knowledge learning. And (3) 
Technology-based CRM. Example, a) the bank should has 
the right technical personnel to provide technical support 
for the utilization of computer technology in building 
customer relationships. And b) the bank should maintains a 
comprehensive database of its customers

The Effect of Innovation Capability on Customer 
Satisfaction (H2 was Received) 

According to previous analysis and discussion, it 
indicates Innovation Capability has a significant and positive 
effect on Customer Satisfaction (coefficient = 0.34, t = 
8.33,  p < .001). This result is consistent with the previous 
empirical research by Simon & Yaya (2012) and Eng (2011) 
Innovation Capability has a significant and positive effect 
on Customer Satisfaction. It indicates innovation capability 
plays a critical role in influencing on Customer Satisfaction. 
Bank can increase the Customer Satisfaction by improving 
three alternatives such as: (1) Process innovation. Example, 
a) the bank should be able to adopt new process technology 
better than the competitor. And b) the bank should be able to 
obtain process technology patents better than the competitor. 

(2) Marketing innovation. Example, a) the bank should be 
able to continually enlarges potential demand markets 
better than the competitor. And b) the bank should be able 
to utilize advanced CRM systems in markets better than the 
competitor. And (3) Service innovation. Example, a) the bank 
should be able to develop innovative before-sale or after-sale 
service methods better than the competitor. And b) the bank 
should be able to adopt innovative order management and 
follow-up systems better than the competitor.

The Effect of Corporate Image on Customer Satisfaction 
(H3 was Received) 

Based on analysis and discussion, Corporate Image has 
a significant and positive effect on Customer Satisfaction 
(coefficient = 0.26, t = 6.68, p < .001). This result is consistent 
with Tu, et al. (2012) and Bloemer,. (1998) research that 
Corporate Image has a significant and positive effect on 
Customer Satisfaction. It indicates Corporate Image plays a 
critical role in influencing on Customer Satisfaction. Bank 
can increase the Customer Satisfaction by improving three 
alternatives such as: (1) Financial prospects. Example, a) the 
bank should have high profitability. And b) the bank should 
have good financial growth. (2) Market presence. Example, 
a) the bank should be a leader in its field. And b) the bank 
should have powerful presence in the marketplace. And (3) 
Corporate management. Example, a) the bank should be 
high moral company, And b) the bank should have a good 
management system. 

The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) on 
Customer Satisfaction (H4 Was Received)

 The findings of analysis is that CSR has a significant and 
positive effect on Customer Satisfaction (coefficient=0.35, 
t = 9.47, p < .001). It is consistent with result provided by 
McDonald & Thiele (2008) that CSR has a significant 
and positive effect on Customer Satisfaction. It indicates 
Corporate Social Responsibility (CSR) plays a critical role in 
influencing on Customer Satisfaction. Bank can increase the 
Customer Satisfaction by improving three alternatives such 
as: (1) Contribution to health sector. Example, a) the bank 
should provides medical support for serious illnesses patients 
such as HIV/AIDS, cancer, stroke etc. And b) the bank should 
provides health assistance to underprivileged and disabled 
children. (2) Contribution to education sector. Example, a) 
the bank should provides Scholarship to meritorious, poor 
students and for physical disable students. And b) the top 
management of the bank should support education sector 
such as provides Part time job facilities for the students 
or gives lectures/speeches in several universities. And (3) 
Environmental issues. Example, a) the bank should supports 
for public/private actions designed to protect the environment 
(e.g. compressed natural gas (CNG) station establishment). 
And b) the bank should promoting environmental awareness 
to the community through promotional tools.
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The Effect of Ethical Behavior on Customer Satisfaction 
(H5 was Received)

The result from previous analysis found that Ethical 
Behavior has a significant and positive effect on Customer 
Satisfaction (coefficient = 0.11, t = 3.01, p < .001). Following 
to Mulki & Jaramillo (2011) and Lee (2012) research, this 
study supports that Ethical Behavior has a significant and 
positive effect on Customer Satisfaction. It indicates Ethical 
Behavior plays a critical role in influencing on Customer 
Satisfaction. Bank can increase the Customer Satisfaction 
by improving three alternatives such as: (1) Honesty and 
integrity. Example, a) the bank executives should do not take 
bribe. And b) the bank should do not encourage customers 
to conduct illegal transaction. (2) Compliance. Example, a) 
the bank should maintains conformity in charges as they 
promise. And b) the bank should maintains conformity as it 
promotes its products and services. And (3) Transparency. 
Example, a) the bank executives should do not approve false 
financial statement. And b) the bank should do not collect 
cross cheque other than the actual payee.

The effect of Customer Satisfaction on Customer Loyalty 
(H6 was Received) 

The result from previous analysis found that Customer 
Satisfaction has a significant and positive effect on Customer 
Loyalty (coefficient = 0.99, t = 24.42, p < .001). Following 
to Wu & Wang (2012) and Yap, et al. (2012) research, this 
study supports that Customer Satisfaction has a significant 
and positive effect on Customer Loyalty. It indicates 
Customer Satisfaction plays a critical role in influencing 
on Customer Loyalty. Bank can increase the Customer 
Loyalty by improving three alternatives such as: (1) Core 
service or service product. Example, a) the bank should have 
a wider range of financial services, e.g. deposits, retirement 
accounts, loans for purchases of cars, houses, foreign 
exchange, traveler’s cheques, safe deposit lockers, etc.) And 
b) the bank should provide information/details on a regular 
basis through post; telephonic banking; ATM; room service 
facility; cards to defense personnel, etc.). (2) Human element 
of service delivery. Example, a) the employee of the bank 
should have willingness to help customers and the readiness 
to respond to customers” requests. And b) the bank should 
make customers feel safe and secure in their transactions. 
And (3) Systematization of service delivery: non-human 
element. Example, a) the banks’ employee should have 
adequate and necessary personal for good customer service. 
And b) the banks’ employee should have adequate and 
necessary facilities for good customer service.
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ABSTRAK

Usaha kerajinan bordir di Desa Sumber Pasir Kecamatan Pakis kabupaten Malang merupakan kerajinan rakyat yang telah lama 
ditekuni. Berawal dari bakat dan kreativitas yang turun-temurun, usaha ini memerlukan ketekunan dan ketelatenan dalam pengerjaannya. 
Dalam perkembangannya usaha kerajinan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kondisi kesejahteraan pengrajinnya. 
Peningkatan motivasi dan pemberian pelatihan yang berkelanjutan merupakan cara yang tepat dalam meningkatkan kreativitas para 
pengrajin. Tingginya kreativitas pengrajin akan menciptakan tipe pengrajin yang konsekuen dalam menekuni usahanya sehingga 
mampu memberi sumbangan terhadap peningkatan kesejahteraan. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengrajin bordir yang 
berjumlah 43, sehingga semuanya diambil sebagai sampel dengan metode sensus. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi 
dan pelatihan sedangkan variabel terikatnya adalah kesejahteraan pengrajin bordir. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang 
kemudian diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk pengukuran data digunakan skala Likert. Teknik analisis 
data dengan menggunakan analisis Regresi Linier berganda, yang sebelumnya diuji dengan uji asumsi klasik. Selanjutnya hipotesa akan 
diuji dengan uji F dan uji t. Hasil analisa data menunjukkan bahwa variabel motivasi dan pelatihan berpengaruh secara signifikan baik 
secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan pengrajin Desa Sumber Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan variabel 
motivasi merupakan variabel yang paling dominan. Dari perhitungan R Square sebesar 0,512 berarti kontribusi variabel motivasi dan 
pelatihan secara bersama berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah 66,5%. Sedangkan 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: motivasi, pelatihan dan kesejahteraan pengrajin bordir

ABSTRACT

Embroidery business in the Village of Sand Pakis subdistrict Malang regency is a folk craft that has long occupied. Starting from 
the talent and creativity that go down - for generations, this effort requires persistence and patience in the process. In the development, 
craft business is expected to contribute to the welfare conditions of the craftsman. Increased motivation and on going training provision 
is an appropriate way to increase the creativity of the artisans. The high creativity will create the type of artisan craftsmen who pursue 
consistent in its efforts to be able to contribute to the improvement of welfare .The population in this study is the embroidery craftsmen 
who numbered 43, so that everything is taken as a sample with census method. The independent variable in this study is the motivation 
and training while the dependent variable is the welfare of embroidery artisans. The instruments used in the form of a questionnaire which 
was then tested by using validity and reliability test. Data used for the measurement Likert scale. Data analysis techniques using multiple 
linear regression analysis, which previously tested with the classical assumption. Furthermore, the hypothesis will be tested by F test 
and t test .The results of the data analysis showed that the motivation and training variables significantly influence both simultaneously 
and partially on the welfare of artisans Sand Village of Pakis District of Malang and motivation variable is the most dominant variable. 
From the calculation of R Square of 0.512 means that the contribution of motivation and training variables jointly affect the performance 
of employees is 66.5%. While 48.8% is influenced by other variables.

Keywords: motivation, training and welfare embroidery artisans

PENDAHULUAN

Usaha kerajinan yang ditekuni masyarakat Desa Sumber 
Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang merupakan 
warisan turun temurun dari nenek moyang mereka. 
Sebagian besar pengrajin adalah para wanita. Usaha ini 
menjadi pilihan antar generasi karena bisa dikerjakan di 
rumah dan bisa memberikan tambahan pendapatan. Namun 

para pengrajin belum memiliki motivasi yang kuat dalam 
mengembangkan usahanya, sehingga mereka berkarya 
hanya sebatas motif dan model yang sudah mereka kenal 
selama ini. Minimnya pelatihan dan pembinaan usaha 
menambah alasan mengapa usaha kerajinan bordir di Desa 
Sumber Pasir belum mampu bersaing dengan produksi 
kerajinan serupa dari daerah lain. 
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Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka kami 

dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah variabel motivasi dan pelatihan secara 

simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan kesejahteraan pengrajin bordir Desa 
Sumber Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?

2. Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan 
terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin bordir 
Desa Sumber Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten 
Malang?

Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, antara lain:
a. Bagi Mitra Penelitian, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para 
pengrajin bordir dalam menekuni usahanya sehingga bisa 
benar-benar meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Bagi Peneliti Lebih Lanjut, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat sebagai sumbangan pemikiran awal untuk peneliti 
lebih lanjut yang berkaitan dengan motivasi, pelatihan 
dan kesejahteraan pengrajin bordir.

TINJAUAN PUSTAKA

Motivasi
Motivasi adalah keinginan, kebutuhan, desakan atau 

dorongan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan 
guna bekerja sesuai dengan yang diinginkan dalam 
mencapai tujuan. Motivasi sebagai upaya yang dapat 
memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil 
suatu tindakan yang dikehendaki. 

Menurut Nawawi (2008), motivasi merupakan 
keinginan, hasrat motor penggerak dalam diri manusia, 
motivasi berhubungan dengan faktor psikologi manusia 
yang mencerminkan sikap, kebutuhan dan kepuasan 
yang terjadi pada diri manusia. Mangkunegara (2005) 
mendefinisikan motivasi sebagai suatu kondisi atau energi 
yang menggerakkan karyawan yang terarah dan tertuju 
untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Malthis dan 
Jackson (2006), motivasi adalah keinginan dalam diri 
seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. 
Orang biasanya bertindak karena satu alasan untuk mencapai 
tujuan. Jadi, motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur 
oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. 

Teori Motivasi
Untuk memahami motivasi, terdapat beberapa teori 

tentang motivasi, antara lain:
1. Teori A.H. Maslow 
 Hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah 

sebagai berikut: 

a. Kebutuhan fisiologis (Physilogical Needs): 
kebutuhan fisiologis merupakan hirarkhi kebutuhan 
manusia yang paling dasar yang merupakan 
kebutuhan untuk dapat hidup seperti makanan, 
minuman, perumahan dan sebagainya.

b. Kebutuhan Rasa Aman (Security Needs): kebutuhan 
akan rasa aman ini meliputi keamanan akan 
perlindungan dari bahaya kerja, jaminan akan 
kelangsungan pekerjaannya, jaminan akan hari 
tua setelah tidak bekerja.

c. Kebutuhan Sosial (Social Needs): kebutuhan sosial 
ini meliputi kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, 
dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain.

d. Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs): kebutuhan 
ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, 
dihargai atas prestasi seseorang, kemampuan 
dan keahlian seseorang serta efektivitas kerja 
seseorang. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization 
Needs): berkaitan dengan proses pengembangan 
akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. 
Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, 
keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. 
Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan 
aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang 
menantang keahlian dan kemampuannya.

2. Hierarki Kebutuhan Clayton Alderfer (Teori ERG)
 Teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia 

memiliki tiga hierarki kebutuhan. Ketiga kebutuhan 
tersebut meliputi:
a Kebutuhan Eksistensi (E): Kebutuhan eksistensi 

berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam 
kebutuhan fisiologis, material dan rasa aman. 

b Kebutuhan Akan Keterikatan (R): kebutuhan akan 
keterikatan meliputi semua bentuk kebutuhan yang 
berkaitan dengan kepuasan hubungan antar pribadi 
di tempat kerja. 

c Kebutuhan Pertumbuhan (G): kebutuhan akan 
pertumbuhan meliputi semua kebutuhan yang 
berkaitan dengan pengembangan potensi seseorang 
(aktualisasi diri dan penghargaan).

Pelatihan 
Pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 
keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku 
dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang 
lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Program 
pelatihan kerja adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki 
kemampuan kerja seseorang. Pelatihan membantu 
individu dalam memahami suatu pengetahuan praktis 
dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, 
kecakapan dan sikap yang diperlukan dalam usaha mencapai 
tujuannya. 
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Menurut Malthis dan Jackson (2006), pelatihan adalah 
sebuah proses di mana orang-orang mendapatkan kapabilitas 
untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasional. 
Dessler (2009) mengemukakan bahwa pelatihan adalah 
proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan 
baru untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan menurut 
Nawawi (2005), pelatihan adalah program-program untuk 
memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara 
individual, kelompok dan berdasarkan jenjang jabatan dalam 
organisasi atau perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Rivai 
(2004) pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah 
tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 
Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan 
pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan 
memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk 
mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil 
dalam melaksanakan pekerjaannya.

Tujuan Pelatihan Karyawan
Menurut Dessler (2009) tujuan pelatihan dapat dijelaskan 

sebagai berikut :
1. Mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif;
2. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan 

dapat diselesaikan secara rasional;
3. Mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan 

kemauan kerja sama dengan teman-teman karyawan 
dan manajemen (pimpinan).

Manfaat Program Pelatihan
Program pelatihan diharapkan dapat memberikan 

manfaat, antara lain :
1. Meningkatkan keahlian kerja
2. Mengurangi keterlambatan kerja, kemangkiran dan 

perpindahan tenaga kerja
3. Mengurangi timbulnya kecelakaan kerja, kerusakan dan 

meningkatkan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja
4. Meningkatkan produktivitas kerja
5. Meningkatkan kecakapan kerja
6. Meningkatkan rasa tanggung jawab.

Faktor-faktor yang memengaruhi Program Pelatihan 
Menurut Rivai ( 2004), dalam melaksanakan pelatihan 

ada beberapa faktor yang berperan yaitu identifikasi 
kebutuhan, instruktur (pelatih), peserta, materi (bahan), 
metode, tujuan pelatihan dan lingkungan yang menunjang. 
1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan, dengan cara 

mengumpulkan dan menganalisis gejala atau informasi 
yang dapat menunjukkan adanya kekurangan dan 
kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 
pegawai yang menempati posisi jabatan tertentu dalam 
suatu perusahaan. 

2. Pelatih (instruktur) Pelatihan. Pelatih (trainer) atau 
instruktur adalah seorang atau tim memberikan latihan 

atau pendidikan kepada para pegawai. Instruktur 
mengarahkan pegawai membantu mereka dalam 
memperoleh pengetahuan, kemampuan dan kebiasaan 
yang tepat.

3. Peserta Pelatihan. Adalah karyawan yang akan diberi 
pelatihan, sesuai dengan syarat yang ditetapkan, 
misalnya jumlah peserta, usia, jenis kelamin, 
pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan. 

4. Materi program (bahan )Pelatihan. Materi program 
disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pelatihan. 

5. Metode Pelatihan. Metode pelatihan yang dipilih 
hendaknya sesuai dengan jenis pelatihan yang akan 
dilaksanakan dan dikembangkan.

6. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dapat 
memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan 
serta dapat membentuk tingkah laku yang diharapkan 
serta kondisi-kondisi bagaimana hal itu dapat dicapai. 

Hasibuan (2007) mengemukakan bahwa terdapat 
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas 
pelatihan, yaitu:
1. Pelatih/fasilitator. Pelatih adalah tenaga kependidikan 

yang bertugas dan berfungsi melaksanakan pelatihan. 
Seorang pelatih dituntut mempunyai pengetahuan yang 
luas, kecakapan dalam mentransfer pengetahuan dan 
keterampilan, mampu memberikan pengembangan, 
semangat dan gairah kepada peserta. Seorang pelatih 
harus mempunyai kemampuan berkomunikasi secara 
lisan dan tulisan, mampu menghargai pendapat orang 
lain, mempunyai kepribadian yang unggul, selalu 
berpikir positif, bersahabat, berwibawa dengan tetap 
menjunjung tinggi nilai-nilai professional.

2. Metode pelatihan. Metode pelatihan adalah cara yang 
dipergunakan oleh pelatih untuk menyampaikan materi 
kepada peserta pelatihan. Metode yang dapat digunakan 
adalah ceramah dan tanya jawab, curah pendapat, 
diskusi pleno, kerja perorangan, simulasi dan kunjungan 
lapangan.

3. Materi pelatihan. Materi pelatihan adalah pokok-pokok 
bahasan dalam pelatihan.

4. Sarana pelatihan. Agar proses penyampaian materi 
bisa tersaji dengan baik, menarik dan mudah diterima, 
maka diperlukan sarana yang memadai. Sarana 
pelatihan tersebut antara lain LCD proyektor, peralatan 
keterampilan, papan tulis dan lainnya. 

Kesejahteraan
Kondisi sejahtera (well being) biasanya menunjuk pada 

istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai suatu 
kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. 
Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman 
dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, 
pendidikan tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi 
serta manakala manusia memperoleh perlindungan diri dari 
risiko yang mengancam kehidupannya. 
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Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, 
kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Suud, 2006). Hasibuan 
(2007) mendefinisikan bahwa kesejahteraan adalah balas 
jasa perlengkapan (materiil dan non materiil) yang diberikan 
kepada karyawan berdasarkan kebijaksanaan organisasi atau 
perusahaan yang ditunjukkan untuk memelihara kondisi fisik 
dan mental karyawan agar produktivitasnya meningkat. 

Dari beberapa definisi diatas bisa disimpulkan bahwa 
kesejahteraan adalah suatu keadaan yang dapat dilihat dari 
ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (level of living), 
pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs fulfillment), 
kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia 
(human development). 

Dalam menekuni usaha bordir, pengrajin akan 
memperoleh balas jasa yang merupakan tambahan pendapatan 
yang berhak diterima karena telah mencurahkan tenaga, 
pikiran dan waktunya dalam memberikan jasa kepada 
orang lain. Tambahan pendapatan ini akan meningkatkan 
kesejahteraannya. 

Kerangka Konsep

analisa deskriptif dan regresi linier berganda. Selanjutnya 
dilakukan pengujian hipotesa untuk mengetahui hubungan 
antar variabel penelitian. 

Definisi Operasional Variabel 
Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab 

berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 
menjadi variabel bebas adalah: 
a. Motivasi (X1): adalah dorongan, hasrat atau keinginan 

yang kuat untuk melaksanakan suatu tindakan dalam 
mencapai tujuan tertentu. Indikatornya adalah: 
kebutuhan sehari-hari, peningkatan taraf hidup dan 
terciptanya hubungan yang harmonis antar pengrajin.

b. Pelatihan (X2): adalah kegiatan untuk memperbaiki 
kemampuan kerja, memahami suatu pengetahuan 
praktis dan penerapannya guna meningkatkan 
keterampilan, kecakapan dan sikap pengrajin bordir. 
Indikatornya adalah: pengetahuan, pengalaman dan 
perilaku pelatih.

c. Variabel terikat (Y): variabel yang tergantung pada 
variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat adalah 
kesejahteraan pengrajin bordir yang berupa kondisi 
peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemitraan 
dan peningkatan kesempatan pendidikan yang lebih 
tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Instrumen
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua butir 

kuesioner valid, yang ditandai oleh r hitung yang lebih besar 
dari pada r xy Hasil uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa 
semua item instrumen penelitian reliabel karena telah 
memenuhi kriteria pengujian reliabilitas instrumen yang 
digunakan.

Uji Asumsi Klasik
Uji multikolinearitas untuk menunjukkan adanya 

hubungan linear di antara variable bebas. Hasil pengujian 
menyimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 
gejala multikolinearitas, karena nilai Varian Inflation 
Factor (VIF). Varian Inflation Factor (VIF) di bawah 10. 
Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari hasil uji terlihat 
bahwa tidak ada pola yang jelas (titik-titik menyebar, 
sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada masing-
masing variabel bebas. Uji normalitas menguji sebuah model 
regresi, variabel bebas, variabel tergantung atau keduanya 
mempunyai distribusi normal atau tidak. Dari hasil uji dapat 
disimpulkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 
diagonal mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi 
ini layak dipakai. Gambar hasil uji heteroskedastisitas dan 
uji normalitas tampak seperti di bawah ini:

 
 
 
 

 
 

          

Motivasi (X1) Keseja
hteraa

Pelatihan 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian.

Hipotesa
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut:
1. Variabel motivasi dan pelatihan berpengaruh secara 

simultan dan parsial terhadap peningkatan kesejahteraan 
pengrajin bordir desa Sumber Pasir Kecamatan Pakis 
Kabupaten Malang.

2. Variabel motivasi memiliki pengaruh dominan terhadap 
peningkatan kesejahteraan pengrajin bordir desa 
Sumber Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian 
explanatory research (penjelasan). Populasi dalam penelitian 
ini adalah pengrajin bordir di Desa Sumber Pasir Kecamatan 
Pakis Kabupaten Malang sebanyak 43 orang, semuanya 
diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode 
sensus. Pengambilan data dengan mengunakan kuesioner 
yang kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Data 
diukur menggunakan skala Likert. Uji selanjutnya adalah 
uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji multikolinieritas, 
heteroskedastisitas dan normalitas. Analisa statistik meliputi 
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Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan hasil olah data diperoleh model regresi 

linier berganda sebagai berikut: 
Y = 0,948 + 0,571X1 + 0,335X2, yang dapat dijelaskan:

a. Nilai konstan sebesar 0,948 menunjukkan bahwa apabila 
variabel bebas konstan maka tingkat kesejahteraan 
pengrajin sebesar 0,948.

b. Besarnya koefisien regresi β1 adalah 0,57, menunjukkan 
bahwa dengan meningkatnya motivasi maka akan 
meningkatkan kesejahteraan pengrajin.

c. Besarnya koefisien regresi β2 adalah 0,335, hal ini 
menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pelatihan 
maka akan meningkatkan kesejahteraan pengrajin.

d. Besarnya nilai korelasi berganda (R) adalah 0,715 hal 
ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara 
variabel motivasi dan pelatihan dengan kesejahteraan 
pengrajin sebesar 0,715.

e. Besarnya nilai (R2) adalah 0,512 hal ini menunjukkan 
besarnya pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap 
kesejahteraan pengrajin sebesar 0,512 atau 51,2% dan 
sisanya sebesar 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 20,952 dengan tingkat sig. F sebesar 0.000. Hal 
ini menunjukkan bahwa motivasi dan pelatihan secara 
simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin di 

Desa Sumber Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 
Secara parsial, untuk variabel motivasi diperoleh nilai t 
hitung sebesar 4,342 lebih besar daripada t tabel sebesar 
1,681 dan nilai sig.t = 0,000 lebih kecil dari nilai α = 5%. 
Hal ini menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh 
terhadap kesejahteraan pengrajin. Selanjutnya untuk 
variabel pelatihan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,177 lebih 
besar daripada t tabel sebesar 1,681 dan nilai sig.t = 0,035 
lebih kecil dari nilai α = 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 
pelatihan mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan 
pengrajin. Variabel yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap kesejahteraan pengrajin adalah variabel motivasi 
dengan nilai koefisien regresinya (β) sebesar 0,571. 

Pembahasan 
Motivasi adalah keinginan, kebutuhan, desakan atau 

dorongan untuk meningkatkan semangat kerja sehingga 
bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai 
tujuan. Motivasi sebagai upaya yang dapat memberikan 
dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu 
tindakan yang dikehendaki. 

Dalam menjalankan aktivitasnya para pengrajin 
selalu berusaha menjaga kelangsungan usahanya supaya 
bisa membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 
meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik lagi dan 
membina kerukunan antar pengrajin demi terciptanya 
hubungan yang harmonis.

Pengrajin Desa Sumber pasir Kecamatan pakis Kabupaten 
Malang secara insidental mendapatkan pelatihan baik secara 
formal dan informal untuk pengembangan usahanya. 
Pelatihan adalah proses secara sistematis untuk mengubah 
tingkah laku seseorang dalam mencapai tujuan. Pelatihan 
memiliki orientasi saat ini dan membantu mencapai keahlian 
dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Untuk mendapatkan hasil maksimal sangat 
perlu untuk memperhatikan pengetahuan, pengalaman dan 
perilaku dari petugas pelatihan.

KESIMPULAN

1. Variabel motivasi dan pelatihan secara simultan dan 
parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel X.

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas.
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kesejahteraan pengrajin bordir Desa Sumber Pasir 
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

2. Variabel motivasi berpengaruh dominan terhadap 
peningkatan kesejahteraan pengrajin bordir Desa 
Sumber Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

SARAN

Dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh variabel 
bebas yaitu motivasi dan pelatihan sebesar 51,2 dan 
48,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model penelitian, maka bagi peneliti 
selanjutnya disarankan perlunya menambahkan variabel 
lain yang belum terungkap dalam penelitian ini, misalnya 
kemajuan teknologi, perubahan budaya atau yang lainnya.
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