


Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah VII

Ekonomika 
J. Ekonomi Vol. 10 No. 2 Hal. 53�100 Surabaya

Des 2017
ISSN

1978-9998

Vol. 10, No. 2, Desember 2017 ISSN 1978-9998

 ! Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 
Berbasis Sak Etap pada Koperasi Wanita Kota Malang 

 ! Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio 

 ! Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa & Inovasi Meningkatkan Kepuasan Konsumen dan Kinerja 
Pemasaran pada Daya Tarik Wisata Jatim Park II Kota Batu 

 ! Kecerdasan Emosional dan Kesehatan Kerja Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan

 ! Analisis Kelayakan Usaha Kerajinan Daur Ulang Limbah Sampah Bahan Kaca di Kota Malang

 ! Sistem Penganggaran Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kecamatan Gedeg 
Kabupaten Mojokerto (Study tentang Sistem Penganggaran di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadul 
Ummah)

 ! Smart Mangrove, IbM Pantai Timur Surabaya untuk Mendukung Konservasi Mangrove



Vol. 10, No. 2, Desember 2017 ISSN 1978-9998

JURNAL EKONOMI

Diterbitkan oleh Kopertis Wilayah VII sebagai terbitan berkala yang menyajikan informasi dan analisis persoalan 
ilmu Ekonomi.

Kajian ini bersifat ilmiah populer sebagai hasil pemikiran teoritik maupun penelitian empirik. Redaksi menerima 
karya ilmiah/hasil penelitian atau artikel, termasuk ide-ide pengembangan di bidang ilmu Ekonomi.

Untuk itu JURNAL EKONOMI mengundang para intelektual, ekspertis, praktisi, mahasiswa serta siapa saja berdialog 
dengan penuangan pemikiran secara bebas, kritis, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Redaksi berhak menyingkat 
dan memperbaiki karangan itu sejauh tidak mengubah tujuan isinya. Tulisan-tulisan dalam artikel JURNAL EKONOMI 
tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi. Dilarang mengutip, menerjemahkan atau memperbanyak kecuali dengan 
izin redaksi.

Alamat Redaksi:  Kantor Kopertis Wilayah VII (Seksi Sistem Informasi) 
 Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya
 Telp. (031) 5925418-19, 5947473 psw. 120 Fax. (031) 5947479
 Situs Web: http//www.kopertis7.go.id, E-mail: jurnal@kopertis7.go.id

PELINDUNG

Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA
(Koordinator Kopertis Wilayah VII)

REDAKTUR

Prof. Dr. Ali Maksum 
(Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII)

PENYUNTING/EDITOR

Prof. Dr. Tatik Suryani, MM.
Drs. Ec. Sujoko Efferin, M.Com(Hons)., MA., Ph.D.

Dr. Akhmad Riduwan, SE., MSA., Ak.
Drs. Ec. Purwo Bekti, M.Si.

Drs. Supradono, MM.
Suyono, S.Sos., M.Si.

Thohari, S.Kom.
Muhammad Machmud, S.Kom

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER

Dhani Kusuma Wardhana, A.Md.
Sutipah

SEKRETARIS

Tri Puji Rahayu, S.Sos.
Soetjahyono





 1. Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 
Berbasis Sak Etap pada Koperasi Wanita Kota Malang 
Ema Sulisnaningrum dan Bambang Hadi Prabowo .....................................................................  53�58

 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio 
Novi Darmayanti dan Siti Nur Kusniawati .....................................................................................  59�66

 3. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa & Inovasi Meningkatkan Kepuasan Konsumen dan Kinerja 
Pemasaran pada Daya Tarik Wisata Jatim Park II Kota Batu 
Eva Desembrianita dan Setyawan Sukim Adianto ........................................................................  67�75

 4. Kecerdasan Emosional dan Kesehatan Kerja Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan
Dinda Fatmah .....................................................................................................................................  76�82

 5. Analisis Kelayakan Usaha Kerajinan Daur Ulang Limbah Sampah Bahan Kaca di Kota Malang
Rudy Setiawan dan Purnomo ...........................................................................................................  83�88

 6. Sistem Penganggaran Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kecamatan Gedeg 
Kabupaten Mojokerto (Study tentang Sistem Penganggaran di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadul 
Ummah)
Imam Baidlowi  ..................................................................................................................................  89�94

 7. Smart Mangrove, IbM Pantai Timur Surabaya untuk Mendukung Konservasi Mangrove
  (Smart Mangroves, IbM Surabaya East Coast Support for Mangrove Conservation)

Sri Hariani Eko Wulandari, dan Bambang Hariadi .....................................................................  95�100

DAFTAR ISI (CONTENTS)

Halaman (Page)

Vol. 10, No. 2, Desember 2017 ISSN 1978-9998

JURNAL EKONOMI

Dicetak oleh (printed by) Airlangga University Press. (OC 139/04.17/AUP-A8E). Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia. 
Telp. (031) 5992246, 5992247, Fax. (031) 5992248. E-mail: aup.unair@gmail.com

Kesalahan penulisan (isi) di luar tanggung jawab AUP.





PANDUAN UNTUK PENULISAN NASKAH

Jurnal ilmiah JURNAL EKONOMI adalah publikasi 
ilmiah enam bulanan yang diterbitkan oleh Kopertis 
Wilayah VII. Untuk mendukung penerbitan selanjutnya 
redaksi menerima artikel ilmiah yang berupa hasil 
penelitian empiris dan artikel konseptual dalam bidang 
ilmu Ekonomi.

Naskah yang diterima hanya naskah asli yang belum 
pernah diterbitkan di media cetak dengan gaya bahasa 
akademis dan efektif. Naskah terdiri atas: 
1.  Judul naskah maksimum 15 kata, ditulis dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa 
yang digunakan untuk penulisan naskah lengkapnya. 
Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, disertakan pula 
terjemahan judulnya dalam bahasa Inggris.

2.  Nama penulis, ditulis di bawah judul tanpa disertai gelar 
akademik maupun jabatan. Di bawah nama penulis 
dicantumkan instansi tempat penulis bekerja.

3.  Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
Inggris tidak lebih dari 200 kata diketik 1 (satu) spasi. 
Abstrak harus meliputi intisari seluruh tulisan yang 
terdiri atas: latar belakang, permasalahan, tujuan, 
metode, hasil analisis statistik, dan kesimpulan, 
disertakan pula kata kunci.

4.  Artikel hasil penelitian berisi: judul, nama penulis, 
abstrak, pendahuluan, materi, metode penelitian, 
hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar 
pustaka.

5. Artikel konseptual berisi: judul, nama penulis, abstrak, 
pendahuluan, analisis (kupasan, asumsi, komparasi), 
kesimpulan dan daftar pustaka.

6.  Tabel dan gambar harus diberi nomor secara berurutan 
sesuai dengan urutan pemunculannya. Setiap gambar 
dan tabel perlu diberi penjelasan singkat yang 
diletakkan di bawah untuk gambar. Gambar berupa 
foto (kalau ada), disertakan dalam bentuk mengkilap 
(gloss).

7.  Pembahasan berisi tentang uraian hasil penelitian, 
bagaimana penelitian yang dihasilkan dapat memecahkan 
masalah, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil 
penelitian dan disertai pustaka yang menunjang.

8. Daftar pustaka, ditulis sesuai aturan penulisan 
Vancouver, disusun berdasarkan urutan kemunculannya 

bukan berdasarkan abjad. Untuk rujukan buku urutannya 
sebagai berikut: nama penulis, editor (bila ada), judul 
buku, kota penerbit, tahun penerbit, volume, edisi, dan 
nomor halaman. Untuk terbitan berkala urutannya sebagai 
berikut: nama penulis, judul tulisan, judul terbitan, tahun 
penerbitan, volume, dan nomor halaman.

Contoh penulisan Daftar Pustaka: 
1.  Grimes EW, A use of freeze-dried bone in Endodontic, 

J. Endod, 1994: 20: 355�6
2. Cohen S, Burn RC, Pathways of the pulp. 5th ed., 

St. Louis; Mosby Co 1994: 127�47
3. Morse SS, Factors in the emergence of infectious 

disease. Emerg Infect Dis (serial online), 1995 
Jan-Mar, 1(1): (14 screen). Available from: 

 URL: ht tp//www/cdc/gov/ncidod/EID/eid.htm. 
Accessed Desember 25, 1999.

Naskah diketik 2 (dua) spasi 12 pitch dalam program MS 
Word dengan susur (margin) kiri 4 cm, susur kanan 2,5 cm, 
susur atas 3,5 cm, dan susur bawah 2 cm, di atas kertas A4.

Setiap halaman diberi nomor halaman, maksimal 
12 halaman (termasuk daftar pustaka, tabel, dan gambar), 
naskah dikirim melalui E-mail: jurnal@kopertis7.go.id.

Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa 
mengubah isi naskah tersebut. Semua data, pendapat atau 
pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan tanggung 
jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan 
redaksi akan dikembalikan melalui email.

Redaksi/Penerbit: 
Kopertis Wilayah VII 
d/a Seksi Sistem Informasi
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya
Telp. (031) 5925418-19, 5947473 psw. 120
Hp. 08155171928 (Suyono)
Fax. (031) 5947479
E-mail: jurnal@kopertis7.go.id 
Homepage: http//www.kopertis7.go.id,

- Redaksi -





53

Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan terhadap Kelengkapan 
Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Sak Etap pada 
Koperasi Wanita Kota Malang 

Ema Sulisnaningrum1 dan Bambang Hadi Prabowo2

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi�Jaya Negara�Malang, 
E-mail: 1 emaningrum@gmail.com dan 2 bhprabowo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor keuangan yang terdiri dari Debt to total 
assets, Current Ratio, ukuran koperasi, Net Profit Margin, Status Koperasi dan umur perusahaan secara simultan maupun partial 
terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (ETAP) pada Koperasi Wanita Kota Malang, serta mencari yang paling dominan mempengaruhi. Hasil penelitian, Faktor-faktor 
Keuangan yang terdiri dari Debt to total assets, Current Ratio, ukuran Koperasi, Net Profit Margin, dan umur koperasi secara simultan 
berpengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada Koperasi Wanita Kota Malang. Secara partial yang berpengaruh Debt to total assets dan umur 
Koperasi, untuk Current Ratio, ukuran Koperasi, Net Profit Margin, tidak berpengaruh. Debt to total assets merupakan variabel paling 
dominan. Dengan nilai koefsien yang paling tinggi yaitu sebesar 0,154.

Kata kunci: kelengkapan pengungkapan, laporan keuangan, debt to total assets, current ratio, ukuran koperasi, net profit margin, dan 
umur koperasi

ABSTRACK

This study has the objective to test and analyze the influence of financial factors consisting of Debt to total assets, current 
ratio, the size of the cooperative, Net Profit Margin, Status of Cooperation and the age of the company simultaneously or partial 
on the level of completeness of the disclosure of financial statements based Financial Accounting standards (IFRSs) Entities 
Without Public Accountability (ETAP) in Malang Women�s Cooperative, as well as finding the most dominant inf luence.
 The results of the study, Factors Financial consisting of Debt to total assets, current ratio, the size of the Cooperative, Net Profit Margin, 
and the age of the cooperative simultaneous positive effect on the level of completeness of the disclosure of financial statements based 
Financial Accounting Standards (IFRSs) Entities Without Public Accountability (ETAP) at the Women�s Cooperative Malang. Partial 
influential Debt to total assets and the age of the Cooperative, for the Current Ratio, sizes Cooperatives, Net Profit Margin, no effect. 
Debt to total assets is the most dominant variable. With koefsien highest value that is equal to .154.

Keywords: comprehensiveness of disclosure , financial statement, Factor Debt to total assets, Current Ratio, the size of the cooperative, 
Net Profit Margin, Status of Cooperation and the age of the company

PENDAHULUAN 

Sumber informasi bagi anggota maupun calon anggota 
serta pihak eksternal Koperasi dalam membangun 
kepercayaan dan sebagai sarana pertanggungjawaban 
manajemen dalam koperasi adalah laporan Keuangan 
berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), sehingga kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan berbasis Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (ETAP) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
merupakan hal yang menarik untuk dilakukan.

 Koperasi Wanita Di Kota Malang yang merupakan 
primer dari koperasi wanita wilayah Jawa Timur, yang 
bergerak dalam bidang pelayanan baik berupa permodalan 

maupun pembinaan dan pendidikan pada para anggotanya, 
yang tergabung pada Puskowanjati. Sistem yang digunakan 
adalah sistem Kelompok Tanggung Renteng. Sistem ini 
dimaksudkan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan 
kekeluargaan serta kegotongroyongan yang tinggi di 
antara para anggota sesuai dengan prinsip dasar Koperasi, 
dengan harapan para anggota Koperasi mempunyai rasa 
keterbukaan dan solidaritas yang tinggi. Dan dengan 
adanya pengungkapan laporan Keuangan akan memberikan 
gambaran kondisi dari koperasi Wanita Kota Malang, 
akan mampu menunjukkan sifat perbedaan kelengkapan 
pengungkapan antar koperasi dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan tahunan 
tersebut.
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Perumusan Permasalahan
1. Bagaimana pengaruh secara simultan faktor-faktor 

Keuangan yang terdiri dari Debt to total assets, Current 
Ratio, ukuran Koperasi, Net Profit Margin, dan umur 
koperasi terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan 
laporan keuangan?

2. Bagaimana pengaruh secara partial faktor-faktor 
Keuangan yang terdiri dari Debt to total assets, Current 
Ratio, ukuran Koperasi , Net Profit Margin, dan umur 
koperasi secara parsial berpengaruh terhadap tingkat 
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan?

3. Faktor-faktor Keuangan apa sajakah yang dominan 
mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan 
laporan keuangan 

Manfaat Penelitian
Secara rinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai 

berikut:
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan dan penerbitan laporan 
keuangan yang dilengkapi dengan pengungkapan 
informasi laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(ETAP) yang memadai pada Koperasi Wanita Kota 
Malang .

2. Memberikan manfaat bagi Manajer dan Pengurus 
Koperasi Wanita Kota Malang. Dalam upaya penyusunan 
pola laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(ETAP)

3. Dengan diketahuinya berbagai faktor yang 
mempengaruhi pengungkapan informasi laporan 
keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) , maka 
memberikan pengetahuan bagi pembuat kebijakan 
dalam menilai kualitas akuntansi suatu koperasi

TINJAUAN PUSTAKA 

Kelengkapan Pengungkapan
Kelengkapan Pengungkapan, dapat diukur dengan 

menggunakan index of disclosure methodology, seperti 
index Wallace, dengan rumus:

Disclosure Indeks = n × 100%K

Keterangan:
n = Jumlah butir pengungkapan yang terpenuhi
K = Jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin dipenuhi

Semakin banyak butir yang diungkapkan oleh 
perusahaan, maka semakin banyak pula angka indeks yang 
diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan angka 

indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 
tersebut melakukan praktik pengungkapan secara lebih 
komprehensif dibandingkan dengan perusahaan lain yang 
angka indeksnya rendah.

Faktor-Faktor Keuangan 
a. Rasio Leverage (Debt to Total Assets / Debt Ratio)
 Menurut Fahmi (2011) dalam bukunya Analisis Laporan 

Keuangan, Rasio leverage adalah mengukur seberapa 
besar perusahaan dibiayai dengan utang. 

 Adapun rumus debt to total assets atau debt ratiratio 
(Fahmi, 2011), adalah:

Debt to Total Assets = Total Liabilities
Total Assets

Keterangan:
Total Liabilities = Total Utang
Total Assets = Total Aset

 Pada penelitian Tristanti (2012) membuktikan bahwa 
rasio Leverage mempunyai hubungan positif dengan 
kelengkapan pengungkapan. Sedangkan pada penelitian 
yang dilakukan oleh Kartika (2009) menunjukkan 
bahwa rasio leverage tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 
keuangan.

b. Rasio Likuiditas (Current Rasio)
 Rasio lancar (current ratio ) adalah ukuran yang umum 

digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan 
suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika 
jatuh tempo. Adapun rumus current ratio menurut 
Fahmi (2011) adalah:

Current ratio = Current Assets × 100%Current Liabilities

Keterangan:
Current Assets = Aset Lancar
Current Liabilities = Utang lancar

 
c. Rasio Profitabilitas (Net Profit Margin)
 Net Profit Margin dapat disebut juga dengan rasio 

pendapatan terhadap penjualan. Adapun rumus rasio 
net profit margin (Fahmi, 2011) adalah:

Net Profit Margin =
Earning After Tax

(EAT) × 100%
Sales

Keterangan:
EAT = Laba Setelah Pajak
Sales = Penjualan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009) dan 
Tristanti (2012) membuktikan bahwa net profit margin 
mempunyai hubungan yang positif dengan kelengkapan 
pengungkapan. Sehingga, semakin tinggi net profit 
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margin suatu perusahaan maka semakin tinggi indeks 
kelengkapan pengungkapannya.

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud 
(2010) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan laporan 
keuangan.

d. Ukuran Perusahaan
 Ukuran Perusahaan didefinisikan sebagai penentuan 

besaran, dimensi, atau kapasitas dari suatu perusahaan, 
Beberapa peneliti terdahulu seperti Mahmud(2010) 
dan Tristanti (2012) menggunakan ukuran Perusahaan 
sebagai variable untuk menguji pengaruhnya dengan 
tingkat pengungkapan Perusahaan dan hasilnya 
mempunyai pengaruh signifikan. Ukuran perusahaan 
dapat diukur dengan menggunakan Nilai total aset.

 Ukuran Perusahaan = Ln Total Asset

e. Umur Perusahaan
 Umur suatu perusahaan menunjukkan pada kemampuan 

perusahaan dapat bertahan hidup dan menjalankan 
kegiatan operasionalnya. Umur perusahaan dapat di 
formulasikan sebagai berikut 

  Umur = Tahun First Issue � Tahun Berdiri

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009), 
Mahmud (2010) dan Tristanti (2012) menyatakan bahwa 
umur perusahaan memiliki hubungan positif dengan 
kualitas pengungkapan.

f. Status Koperasi 
 Status Koperasi merupakan adalah koperasi yang 

berbadan hukum. 

Hipotesis
1. Debt to total assets, Current Ratio, Net Profit Margin, 

Ukuran Koperasi dan Umur Perusahaan berpengaruh 
secara simultan terhadap Kelengkapan Pengungkapan 
Laporan Keuangan.

2. Debt to total assets, Current Ratio, Net Profit Margin, 
Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan berpengaruh 
secara Parsial terhadap Kelengkapan Pengungkapan 
Laporan Keuangan. 

3. Faktor Keuangan Debt to total assets berpengaruh 
paling dominan terhadap Kelengkapan Pengungkapan 
Laporan Keuangan. 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Diskriptif
1. Hasil Indeks pengungkapan laporan keuangan 

menunjukkan indeks rata-rata sebesar 0,3894 dengan 
standar deviasi sebesar 0,05008 yang artinya rata-rata 
koperasi Wanita di Kota Malang melakukan praktik 
pengungkapan sebesar 39% dari ketentuan SAK 

ETAP, sedangkan indeks minimal pengungkapan 
laporan keuangan yang dilakukan sebesar 26 persen 
dan maksimal 47%.

2. Debt to asset ratio (DAR/Leverage), mempunyai nilai 
rata-rata sebesar 0,0752 dengan standar deviasi 0,09605 
hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Koperasi wanita 
di kota Malang setiap Rp 100,- asset dibiayai oleh 
hutang sebesar 7%, dan minimal dibiayai oleh hutang 
sebesar 0,01 dan maksimal sebesar 0,42. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Koperasi wanita di Kota Malang 
penggunaan hutang masih dalam taraf normal, artinya 
masih dapat menyeimbangkan berapa hutang yang 
layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat 
dipakai untung membayar utang.

3. Ratio Likwiditas (Current asset) hal ini menunjukkan 
rata-rata dalam waktu 1 (satu) tahun setiap Rp 100,- 
kewajiban dijamin oleh dana tersedia sebesar Rp 
420.1 Sehingga kewajiban tersebut dapat dijamin 
pengembaliannya, dan minimal dijamin sebesar 1.61 
dan maksimal sebesar 8,33.

4. Net Profit Margin, nilai rata-rata nya sebesar 0.5538 
dengan standar deviasi sebesar 0,21514, artinya Koperasi 
Wanita di Kota Malang mempunyai kemampuan 
memberikan keuntungan sebesar Rp 55,- dari setiap 
Rp 100,- pendapatan selama 1 (satu) tahun, sedangkan 
keuntungan minimal sebesar 0,07 Dan maksimal 0,85.

5. Ukuran Koperasi merupakan penentuan besaran, 
dimensi, atau kapasitas dari suatu perusahaan yang 
diukur dari besarnya total asset pada Koperasi wanita 
Kota Malang rata-rata sebesar 17.8037 dan minimal 
sebesar 15,73 serta maksimal sebesar 18,65.

6. Umur Koperasi menunjukkan kemampuan koperasi 
wanita Kota Malang dapat bertahan hidup dan 
menjalankan kegiatan operasionalnya, rata-rata selama 
5 tahun dengan standar deviasi sebesar 0,89917, dan 
minimal selama 3 tahun dan maksimal selama 
7 tahun. 

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas 
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Gambar 1. Uji Normalitas
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar 
di sekitar garis dan penyebarannya mengikuti arah garis 
diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 
layak dipakai untuk prediksi variabel terikat berdasarkan 
masukan variabel bebas.

2. Uji Multikolinearitas
Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel bebas 

mempunyai nilai toleransi > 0,1 dan VIF < 10 maka dapat 
dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji heterokedastisitas
Hasil Analisis deteksi adanya heteroskedastisitas diatas 

tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di 
atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y sehingga tidak 
terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi 
Nilai Durbin Watson dari model regresi diperoleh nilai 

DW pada Tabel 2 sebesar 1.782 Nilai ini akan dibandingkan 
dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n) = 54 jumlah 

variabel independen (k) = 5 dan tingkat signifikansi 0,05, 
didapatkan nilai dL sebesar 1,3167; dU sebesar 1,7725;
4 � dU = 2,2275; sehingga 2,2275 < 1.782 < 1,7725 dari hasil 
perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
autokorelasi, karena nilai DW diantara dU dan 4 � dU.

Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil analisis statistik data dengan menggunakan analisis 

regresi berganda disajikan secara rinci pada Tabel 3.

Pengujian Hipotesis

Uji secara Simultan (Uji F)
Hasil pengujian simultan uji F dapat dilihat pada 

Tabel 4.
Tabel 4 diperoleh nilai Sig. F sebesar 0,00 di mana 

nilainya lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti H0 ditolak dan 
Ha diterima, sehingga mengindikasikan bahwa variabel 
Debt to total assets /DAR, Current Ratio/CR, Net Profit 
Margin/NPM, Ukuran Koperasi, dan Umur Koperasi 
pada model ini secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan terhadap variable Index pengungkapan keuangan 
Koperasi Wanita di Kota dan Kabupaten Malang.

Uji Secara Parsial (Uji t)
Dari Tabel 3 diatas, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel Current Ratio/CR , Net Profit 
Margin/NPM , Ukuran Koperasi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variable Index pengungkapan keuangan, 
sedangkan variabel Debt to total assets/DAR dan umur 
koperasi berpengaruh secara signifikan terhadap variable 
Index pengungkapan keuangan Koperasi Wanita di Kota 
Malang. 

Tabel 1. Uji Multikolinieritas

Model Tolerance VIF
(Constant)   
DAR .785 1.275
CR .959 1.043
NPM .966 1.035
Size .955 1.047
Umur .797 1.254

Regression Standardized Predicted Value
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Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model 
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
-.061 .170  -.359 .722

DAr -.154 .067 -.296 -2.303 .026
CA .005 .003 .171 1.470 .149
NPM -.008 .027 -.033 -.286 .777
Size .018 .010 .218 1.874 .068
Umur .025 .007 .453 3.557 .001

Tabel 2. Uji Autokorelasi 

Change Statistics

Durbin-WatsonR 
Square 
Change

F 
Change df1 df2 Sig. F Change

.456 7.034 5 42 .000 1.782

Tabel 4. Uji Statistik F

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Regression .054 5 .011 7.034 .000(a)
Residual .064 42 .002   
Total .118 47    
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Pengaruh paling Dominan 
Dari hasil analisis dan pengujian data terhadap variable 

bebas yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap 
variable Index pengungkapan keuangan Koperasi Wanita di 
Kota Malang terbukti yaitu Debt to total assets /DAR (X1), 
hal ini ditunjukkan pada pengolahan data uji parsial pada 
Tabel 3 bahwa koefisien regresi mempunyai nilai koefsien 
yang paling tinggi yaitu Debt to total assets/DAR (X1) 
sebesar 0,154 sehingga mempunyai pengaruh yang paling 
besar terhadap variable Index pengungkapan keuangan 
Koperasi Wanita di Kota Malang.

Koefisien Determinasi
Nilai Adjusted R Square pada Tabel 5 0,391 berarti 

variabel Debt to total assets /DAR (X1), Current Ratio/CR 
(X2), Net Profit Margin/NPM (X3), Ukuran Koperasi (X4), 
dan Umur Koperasi (X5) dapat menjelaskan variabel kondisi 
keuangan Koperasi Wanita Malang hanya sebesar 39,1% 
saja sedangkan 61,9% dijelaskan oleh variabel-variabel 
lain yang tidak termasuk dalam model. Artinya variable 
bebas yang terdapat pada model ini tidak cukup kuat untuk 
memprediksi variabel terikat. 

Pembahasan 
Dari hasil analisis data yang dilakukan dengan 

regresi linier berganda secara partial hanya variabel Debt 
to total assets/DAR dan umur perusahaan yang dapat 
mempengaruhi variable Index pengungkapan laporan 
Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada Koperasi 
Wanita Kota Malang, hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Mahmud (2010) dan Tristanti (2012), 
di mana variabel Debt to total assets/DAR koperasi yang 
Total hutangnya didominasi simpanan anggota sehingga 
berjalannya koperasi akan sangat tergantung dari simpanan 
anggota tersebut, maka variabel ini sudah seharusnya 
mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan Koperasi 
, dan dengan berpengaruhnya umur terhadap pengungkapan 
laporan keuangan menunjukkan semakin berumur koperasi 
maka akan lebih berkualitas pengungkapan laporan 
keuangannya.

Pada variabel Current Ratio/CR, Net Profit Margin/
NPM, Ukuran Koperasi tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan terhadap variable Index pengungkapan keuangan 
Koperasi Wanita di Kota Malang, hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tristanti (2012), Budianto 
(2009) dan Nugroho (2012). 

Secara simultan atau bersama-sama variabel Debt to 
total assets/DAR, Current Ratio/CR, Net Profit Margin, 
Ukuran Koperasi, dan Umur Koperasi mempunyai pengaruh 
yang signifikan dengan variable Index pengungkapan 
laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Koperasi 
Wanita di Kota Malang, hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Tristansi (2012). Dari hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pengungkapan laporan Keuangan 
koperasi wanita di Kota dan kabupaten Malang harus 
dibarengi dengan faktor-faktor keuangan secara keseluruhan 
tidak secara partial.

Dari hasil uji determinasi hanya 39,1%, hal ini 
menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang harus 
ditambahkan dalam penelitian ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor Keuangan yang terdiri dari Debt to 

total assets, Current Ratio, ukuran Koperasi, Net 
Profit Margin, dan umur koperasi secara simultan 
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan 
berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada Koperasi 
Wanita Kota Malang. 

2. Faktor-faktor Keuangan yang terdiri dari Debt to 
total assets, Current Ratio, ukuran Koperasi , Net 
Profit Margin, dan umur koperasi secara parsial 
yang berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan 
berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada Koperasi 
Wanita Kota Malang adalah Debt to total assets dan 
umur Koperasi, sedangkan Current Ratio, ukuran 
Koperasi, Net Profit Margin, tidak berpengaruh secara 
signifikan. 

3. Faktor-faktor Keuangan yang dominan mempengaruhi 
tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 
tahunan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada 
Koperasi Wanita Kota Malang adalah Debt to total 
assets dengan nilai koefisien yang paling tinggi yaitu 
sebesar 0,154.

Saran 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat 
diberikan, sebagai berikut: 

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 .675(a) .456 .391 .03908
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1. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menggunakan 
sampel yang lebih banyak serta menambah variabel yang 
akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan 
tahunan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

2. Penentuan jumlah item pengungkapan perlu ditambah 
sesuai dengan laporan keuangan tahunan berbasis 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (ETAP)

3. Pihak Dinas Koperasi hendaknya secara intensif 
memberikan bimbingan dan pendampingan dalam 
pembuatan laporan keuangan tahunan berbasis 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (ETAP) 
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ABSTRAK

Dividend Payout Ratio merupakan persentase besarnya dividen yang akan dibayarkankan perusahaan dari total laba yang diperoleh 
perusahaan kepada pemegang saham. Para pemegang saham yang menanamkan modalnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau 
keuntungan. Bagi pihak perusahaan harus dapat mengambil suatu keputusan atau kebijakan dalam membayar dividen kepada pemegang 
saham atau menahannya untuk diinvestasikan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ROE,CR 
dan DER terhadap DPR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2010�2014. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif eksplanatori dengan teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Sebanyak 16 perusahaan manufaktur yang 
digunakan sebagai sampel perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Data uji yang 
digunakan adalah uji normalitas, uji (t), uji (f), dan koefisien determinasi. Bedasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui 
bahwa: ROE berpengaruh positif terhadap DPR, CR tidak berpengaruh terhadap DPR, DER berpengaruh negatif terhadap DPR.

Kata kunci: Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR)

ABSTRACT

Dividend Payout Ratio is the percentage of the amount of the dividend to be paid company�s of total profits from the company to 
stockholders. The stockholders to invest they capital to get profits. For the company should be able to take a decision or a policy to 
pay dividends to stockholders or hold for reinvestment. This study aims to examine and analyze the effect of Return on Equity, Current 
Ratio, and Debt to Equity Ratio toward Dividend Payout Ratio in manufacture companies that listed in Indonesia Stock Exchange from 
2010 to 2014. This research is quantitative research explanatory with data collection technique using a pruposive sampling. A total of 
16 manufakturing firm are used as sample firm. Data analysis method used is multiple linear regression analysis. The test data used is 
normality test, test (t), test (f), and the coefficient of determination. The results of this research are: ROE positive effect on DPR, CR no 
effect on DPR, DER negative effect on DPR.

Keywords: Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR)

LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan dunia perekonomian saat ini, menuntut 
perusahaan untuk memiliki dana yang lebih besar dari 
pada sebelumnya, agar perusahaan juga ikut berkembang 
bersama dengan pertumbuhan ekonomi global. Untuk 
mendapatkan dana yang besar salah satu pilihan perusahaan 
adalah dengan mencari investor untuk perusahaannya.

Pada umumnya, tujuan utama seorang investor dalam 
menanamkan dananya ke dalam perusahaan adalah untuk 
memperoleh laba atau tingkat pengembalian investasi, baik 
berupa pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap 
harga belinya (capital again) maupun dari pendapatan 
dividen (dividend yield). Investor selalu berharap untuk 
mendapatkan dividen dalam jumlah yang besar atau minimal 
relatif stabil dari tahun ke tahun. Dividen adalah sebagian 
dari laba bersih yang dibagikan kepada investor, dan 
sebagian lain dari laba bersih perusahaan merupakan laba 
ditahan yang dijadikan perusahaan sebagai dana cadangan, 
yang biasanya digunakan untuk investasi kembali.

Bagi perusahaan, kebijakan dalam penentuan besarnya 
persentase yang akan dibagikan sebagai dividen (Dividend 
Payout Ratio) sangatlah penting, karena setiap keputusan 
yang diambil manajemen perusahaan dalam kebijakan 
pembayaran dividen akan membawa dua dampak yang saling 
bertolak belakang. Di satu sisi, setiap perusahaan selalu 
menginginkan adanya pertumbuhan terhadap perusahaan 
tersebut, dengan semakin banyaknya dana cadangan 
yang dimilikinya, karena perusahaan akan leluasa untuk 
melakukan investasi-investasi lain. Di sisi lain, manajemen 
perusahaan juga harus memikirkan kesejahteraan para 
investornya dengan membagikan dividen yang sesuai, 
karena pendapatan dividen yang besar akan menjadi 
motivasi bagi para investor untuk terus menanamkan 
modalnya dan kepercayaan investor terhadap perusahaan 
juga semakin tinggi, itu semua secara tidak langsung bisa 
mempengaruhi harga saham. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa semakin tingginya Dividend Payout Ratio 
(DPR) yang dibagikan akan semakin kecil pendapatan yang 
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ditahan dalam perusahaan, dan sebaliknya semakin besar 
pendapatan yang ditahan untuk perusahaan akan semakin 
kecil dividen yang dibagikan.

Pertimbangan mengenai penentuan Dividend Payout 
Ratio (DPR) sangat berkaitan dengan kinerja keuangan 
perusahaan. Bila kinerja keuangan perusahaan bagus maka 
perusahaan tersebut akan mampu menetapkan besarnya 
Dividend Payout Ratio (DPR) sesuai dengan harapan 
pemegang saham tanpa harus mengabaikan kepentingan 
perusahaan untuk tetap tumbuh.

Investor harus memilih perusahaan mana yang 
mempunyai potensi untuk bisa memberikan dividen yang 
besar, dengan cara mengamati dan menganalisis informasi-
informasi tentang perusahaan, masalah-masalah yang 
sedang dihadapi, dan terutama tentang kinerja keuangan 
perusahaan, yang bisa didapatkan dari annual report tahunan 
yang telah dipublikasikan. Cara investor untuk menganalisis 
laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 
keuangan.

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari 
hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan 
pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 
signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan 
informasi yang menggambarkan hubungan antar pos-pos 
tertentu. Sehingga kita bisa menilai secara tepat hubungan 
antar pos dan bisa membandingkan dengan rasio lain 
(Hadiwidjaja, 2007).

Faktor-faktor penentu yang diteliti dalam penelitian ini 
adalah Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai variabel terikat, 
sedangkan variabel bebasnya adalah profitabilitas, likuiditas, 
dan Laverage yang dinyatakan dalam rasio keuangan. 
Profitabilitas menggunakan Rasio Laba atas Modal (Return 
On Equity), Likuiditas menggunakan Rasio Lancar (Current 
Rasio), sedangkan Laverage menggunakan Rasio Kewajiban 
Jangka Panjang atas Modal (Debt to Equity Ratio).

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual 
produknya dimulai dari proses produksi yang berkelanjutan, 
dari pembelian bahan baku dilanjutkan dengan pengolahan 
bahan baku sampai menjadi produk yang siap jual dilakukan 
sendiri oleh perusahaan tersebut sehingga banyak dana yang 
tersedia akan lama terikat pada aktiva tetap. Maka dari 
itu, perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sumber 
dana jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan 
mereka salah satunya dengan investasi saham, tentunya itu 
semua berhubungan dengan deviden. Maka dari itu, peneliti 
mengambil sektor manufaktur sebagai objek pada penelitian 
ini. 

RUMUSAN MASALAH

Apakah Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR), 
dan Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial dan simultan 
berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-
2014?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui pengaruh Return on Equity (ROE), 
Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
secara parsial maupun simultan terhadap Dividend Payout 
Ratio(DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI periode 2010-2014?

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat bagi Peneliti
 Dapat digunakan untuk lebih memperdalam 

pengetahuan mengenai bagaimana perusahaan 
menentukan kebijakan dividen dan juga bagaimana 
seorang investor bisa memilih perusahaan yang tepat 
dalam penanaman modal.

2. Manfaat bagi Investor
 Untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi besarnya Dividend Payout Ratio 
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

3. Manfaat bagi perusahaan
 Untuk menjadikan motivasi untuk meningkatkan 

kinerja manajemen, sehingga dapat tercermin dalam 
laporan keuangan yang disusun serta sebagai dasar 
pengambilan keputusan mengenai kebijakan penentuan 
dividen.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)
Puspitasari dan Darsono (2014) menyatakan kebijakan 

dividen tidak dapat dipisahkan dengan teori keagenan. 
Dalam teori keagenan (agency theory) yang menjelaskan 
hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara 
pemegang saham (prinsipal) yang mendelegasikan tanggung 
jawab pengelolaan perusahaan kepada manajemen (agen). 
Asumsi yang digunakan dalam agency theory adalah bahwa 
masing-masing individu (prinsipal dan agen) termotivasi 
untuk memperoleh kepuasan dirinya sendiri. Manajer 
cenderung mengambil keputusan untuk menginvestasikan 
kembali keuntungan yang diperolehnya dengan tujuan agar 
perusahaan mengalami pertumbuhan tinggi. Kepentingan 
ini seringkali tidak sejalan dengan keinginan pemegang 
saham yang menginginkan keuntungan dibagi dalam 
bentuk dividen, sehingga dapat menyebabkan konflik antara 
pemegang saham dan manajer. 
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Dividen
Menurut Martani (2015:106) dividen adalah bagian laba 

yang didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan 
mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil 
dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

Kebijakan dividen (dividend policy) adalah seluruh 
keputusan manajerial yang dilakukan untuk menetapkan 
berapa besar laba bersih yang dibagikan kepada pemegang 
saham dan berapa besar laba bersih yang tetap ditahan 
untuk cadangan investasi tahun depan. Kebijakan itu akan 
tercermin dari besarnya perbandingan laba yang dibayarkan 
sebagai dividen terhadap laba bersih (Mardiyanto, 2008:4).

Divident Payout Ratio (DPR)
Cash dividend merupakan bagian laba yang dibagikan 

kepada pemegang saham, sedangkan presentase dari laba 
yang akan dibagikan sebagai cash dividend disebut sebagai 
Divident Payout Ratio (DPR). Semakin tinggi Divident 
Payout Ratio (DPR), maka semakin kecil porsi dana yang 
tersedia untuk ditanamkan kembali ke perusahaan sebagai 
laba ditahan (Rahmawati:2008).

Menurut Miswandi dan Julita (2014), rumus dalam 
perhitungan Divident Payout Ratio (DPR) adalah:

Divident Payout Ratio (DPR) =  Dividen yang Dibayarkan/
Laba Bersih

Return on Equity (ROE)
Menurut Sugiono (2009:81) rasio ini mengukur tingkat 

pengembalian dari bisnis atas modal yang ada. ROE 
merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh 
pemegang saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang 
dijalani.

Menurut Kasmir (2014:135), rumus dalam perhitungan 
current ratio adalah:

Return on Equity (ROE) =  Earning After Interst and 
Tax /Equity

Current Ratio (CR)
Menurut Kasmir (2014:134) rasio lancar atau current 

ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek 
atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 
keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva 
lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka 
pendek yang segera jatuh tempo. Makin tinggi jumlah aktiva 
lancar (relatif terhadap utang lancar) makin tinggi rasio 
lancar, yang berarti pula makin tinggi tingkat likuiditas 
perusahaan (Mardianto, 2008:55). Perhitungan rasio lancar 
dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva 
lancar dengan total utang lancar.

Menurut Kasmir (2014:135), rumus dalam perhitungan 
current ratio adalah:

Current ratio = Aktiva Lancar/Utang Lancar 

Debt to Equity Ratio (DER)
Menurut Syamsuddin (2011:54) Debt to equity ratio 

merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antar jumlah 
pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh para kreditur 
dengan jumlah modal sendiri yang diberikan pemilik 
perusahaan. Apabila suatu perusahaan menentukan bahwa 
pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, 
berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari 
pendapatannya untuk keperluan tersebut, hal ini berarti 
hanya sebagian kecil saja yang pendapatan yang dapat 
dibayarkan sebagai dividen (Samrotun, 2015).

Menurut Kasmir (2014:158), rumus dalam perhitungan 
Debt to equity ratio adalah:

Debt to equity ratio = Total Utang/Ekuitas 

Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang dividen juga dilakukan oleh Ni Luh 

Ayu Wahyuni (2015) dengan judul �Pengaruh Profitabilitas 
Dan Likuiditas terhadap Besarnya Dividen yang Dibagikan 
Kepada Pemegang Saham Pada Perusahaan Manufaktur 
yang Terdapat di BEI Periode 2010�2014�. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling sehingga 
mendapatkan sampel berjumlah 14 perusahaan. Hasil pada 
penelitian ini adalah baik secara parsial maupun simultan 
profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap besarnya 
dividen.

Novia Ayu Puspita dan Darsono (2014) juga meneliti 
tentang dividen, dengan judul �Faktor-faktor yang 
Berpengaruh Terhadap Kebijakan Dividen� pada perusahaan 
yang manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 
2009�2011. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling sehingga mendapatkan sampel 
berjumlah 188 perusahaan. Hasil pada penelitian ini adalah 
bahwa leverage dan profitabilitas yang berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen. Leverage berpengaruh negatif terhadap 
kebijakan dividen, sedangkan profitabilitas berpengaruh 
positif terhadap kebijakan dividen.

Tita Deitana juga (2009) juga meneliti tentang dividen 
dengan judul � Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan 
Pembayaran Dividen Kas� pada perusahaan manufaktur dan 
non manufaktur selain bank dan lembaga keuangan lainnya 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2003�2007. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling 
sehingga mendapatkan sampel berjumlah 21 perusahaan. 
Terdapat pengaruh signifikan antara Earning per Share 
dan Price Earning Ratio terhadap Dividend Payout Ratio. 
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Sedangkan tidak ada pengaruh signifikan antara Debt to 
Equity Ratio, Return on Asset, Current Ratio, Net Profit 
Margin, Inventory Turnover, dan Return on Equity terhadap 
Dividend Payout Ratio.

Kerangka Konseptual

g p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UJI STATISTIK 
a. Regresi linier berganda 
b. Uji F 
c. Uji T 

ROE 
 (X1) 

Current Ratio 
(X2) 

DER 
(X3) 

DPR 
(Y) 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Return On Equity terhadap Dividend Payout 
Ratio 

Return On Equity untuk mengukur seberapa besar 
pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis (pemegang 
saham) atas modal yang disetorkan untuk bisnis tersebut. 
Return On Equity merupakan indikator yang tepat untuk 
mengukur keberhasilan bisnis dalam memperkaya pemegang 
sahamnya. Return On Eqty yang tinggi mencerminkan 
bahwa perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari 
modalnya sendiri.

H1 : Terdapat pengaruh Return on Equity terhadap Dividend 
Payout Ratio 

Pengaruh Current Rasio terhadap Dividend Payout Ratio 
Current Ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui sejumlah 
aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin 
tinggi Current Ratio menunjukkan kemampuan perusahaan 
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (termasuk di 
dalamnya membayar dividen yang terhutang).

H2: Terdapat pengaruh Current Ratio terhadap Dividend 
Payout Ratio 

Pengaruh Debt to Equity Rasio terhadap Divident Payout 
Rasio 

Debt to Equity Rasio yaitu perbandingan antara total 
kewajiban (total utang) dengan total modal sendiri (equity). 
Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh 

beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 
membayar hutang. Semakin besar rasio ini menunjukkan 
semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin 
rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Peningkatan 
hutang ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih 
yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin 
tinggi kewajiban perusahaan akan semakin menurunkan 
kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

H3 : Terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap 
Dividend Payout Ratio 

Pengaruh secara simultan Return on Equity, Current 
Ratio, Debt to Equity Ratio terhadap Divident Payout 
Ratio 

Return On Equity, Current Ratio, dan Debt to Equity 
Ratio adalah rasio keuangan yang perlu diperhatikan 
oleh perusahaan apabila ingin memberikan Dividend 
Payout Ratio yang tinggi, karena sebagian besar investor 
lebih senang menerima dividen yang tinggi daripada laba 
ditahan. Semakin tinggi Return On Equity, dan Current 
Ratio menunjukkan Dividend Payout Ratio juga akan 
semakin tinggi, sebaliknya apabila semakin rendah Return 
On Equity, dan Current Ratio maka Dividend Payout Ratio 
juga akan semakin rendah. Apabila Debt to Equity Ratio 
semakin tinggi maka Dividend Payout Ratio akan semakin 
rendah Jadi Return On Equity, Current Ratio dan Debt to 
Equity Ratio secara bersama-sama diduga akan berpengaruh 
terhadap Dividend Payout Ratio.

H4 : Terdapat pengaruh Return On Equity, Current Ratio, 
dan Debt to Equity Ratio secara simultan terhadap 
Dividend Payout Ratio

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif 

eksplanatoris yang menjelaskan hubungan antara variabel-
variabel penelitian melalui pengujian hipotesis.

Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 
2014.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang telah go public dan terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 hingga 2014 sebanyak 
126 perusahaan manufaktur. Teknik Pengambilan Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan purposive Sampling. 

Sampel perusahaan yang dipilih didasarkan pada 
kriteria tertentu. Beberapa kriteria tersebut antara lain: (a) 



63Darmayanti dan Kusniawati: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio

Perusahaan manufaktur yang selalu terdaftar dan go public 
di BEI dari tahun 2010�2014. (b) Perusahaan manufaktur 
yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2010�2014. 
(c) Perusahaan manufaktur yang selalu membagikan dividen 
dan dividend payout ratio stabil dari tahun 2010�2014.

Berdasarkan kriteria teknik sampling diatas maka 
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010�2014.

Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 

sekunder yaitu berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 
(www.idx.co.id). Data bersumber dari internal perusahaan 
yaitu berupa laporan keuangan perusahaan dan profil 
perusahaan selama tahun 2010�2014. Data yang digunakan 
merupakan gabungan data antarperusahaan (cros section) 
dan antarwaktu (time series) atau disebut dengan polling.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dokumentasi dengan cara melihat, mempelajari, 
dan mengutip catatan-catatan yang diperoleh dari dokumen 
Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan, 
laporan tahunan dan laporan profile perusahaan periode 
tahun 2010�2014 dan dengan penelitian pustaka

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Dividend Payout Ratio (DPR) 

Dividend Payout Ratio dalam penelitian ini sebagai 
variabel terikatnya. Dividend Payout Ratio atau rasio 
pembayaran dividen adalah perbandingan antara dividen yang 
dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010�2014, dan 
biasanya disajikan dalam bentuk persentase. 

Divident Payout Ratio (DPR) =  Dividen yang Dibayarkan/
Laba Bersih

Return On Equity (ROE) 
Return On Equity (ROE) untuk mengukur seberapa besar 

pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis (pemegang 
saham) atas modal yang disetorkan untuk bisnis tersebut, 
dan dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total 
ekuitas pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2010 sampai 2014. Semakin besar rasio ini maka 
semakin baik kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 
keuntungan dari modalnya sendiri.

Return on Equity (ROE) = Laba Bersih/Total ekuitas 

Current Ratio (CR) 
Current Ratio (CR) adalah untuk mengukur seberapa 

jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi 
kewajiban lancarnya, dan dihitung dengan cara membagi 
aktiva lancar dengan kewajiban lancar pada perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2014. 
Semakin tinggi current ratio menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
(termasuk di dalamnya membayar dividen yang terhutang).

Current ratio = Aktiva Lancar/Utang Lancar 

Debt to Equity Ratio (DER) 
Debt to Equity Ratio (DER) membandingkan antara 

hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri 
pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2010 sampai 2014. Semakin tinggi rasio ini berarti modal 
sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi 
perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi 
modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Jika 
beban hutang semakin tinggi maka kemampuan perusahaan 
untuk membagi dividen akan semakin rendah.

Debt to equity ratio = Total Utang / Ekuitas 

Metode Analisis Data
Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan pola hubungan antar variabel dalam 
penelitian ini, metode pengolahan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode regresi linear berganda. Alasan 
menggunakan metode linear berganda dikarenakan untuk 
melihat pengaruh langsung dari variabel dependen dan 
variabel independen. Persamaan yang digunakan dalam 
regresi linear berganda ini adalah sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Di mana:
Y  = Dividend Payout Ratio (DPR)
A  = Konstanta
X1  = Return on Equity (ROE)
X2  = Current Ratio (CR)
X3  = Debt of Equity Ratio (DER)
b1,b2,b3 = Koefisien regresi variabel X1,X2,X3
e  = error

Daftar Sampel

No Kode 
Perusahaan Nama Perusahaan

1 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk
2 GDYR Goodyear Indonesia Tbk
3 GJTL Gajah Tunggal Tbk
4 BATA Sepatu Bata Tbk
5 SCCO Supreme Cable Manufakturing and Commerce Tbk
6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
7 MYOR Mayora Indah Tbk
8 GGRM Gudang Garam Tbk
9 HMPS Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

10 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk
11 UNVR Unilever Indonesia Tbk
12 MAIN Malindao Fedmill Tbk
13 TKIM Pabrik Kertas Twiji Kimia Tbk
14 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk
15 PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk
16 KAEF Kimia Farma Tbk

Sumber www.idx.co.id (data diolah)
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Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa 

besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel 
dependen (Marlina dan Danica, 2009). Nilai R2 berkisar 
antara nol sampai satu, semakin mendekati angka satu dapat 
dikatakan model tersebut semakin baik model regresi yang 
digunakan karena menandakan bahwa kemampuan variabel 
bebas menjelaskan variabel terikat juga semakin besar.

Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)
Marlina dan Danisa (2009) pengujian ini dilakukan 

untuk menguji apakah setiap variabel bebas mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Bentuk 
pengujian:

H0 :  b1=b2=b3= 0, artinya tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan dari variabel besas secara 
individual terhadap variabel terikat

H(1,2,3) :  b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan dari variabel besas secara individual 
terhadap variabel terikat

Pada penelitian ini nilai t hitung akan dibandingkan 
dengan t tabel pada tingkat signifikan (α ) = 5%. Kriteria 
pengambilan keputusan pada uji-t ini adalah:

H0 diterima jika : t hitung ≤ t tabel

H(1,2,3) diterima jika : t hitung > t tabel

Uji Pengaruh Simultan (Uji-F)
Marlina dan Danisa (2009) menyatakan pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara 
serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikat. Bentuk pengujian:

H0 :  b1=b2=b3= 0, artinya variabel bebas secara 
serempak tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel terikat.

H(4) :  b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya variabel bebas secara 
serempak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat.

Pada penelitian ini nilai Fhitung akan dibandingkan 
dengan Ftabel pada tingkat signifikan (α ) = 5%. Kriteria 
penilaian hipotesis pada uji-F ini adalah:

Terima H0 bila F hitung ≤ F tabel

Tolak H0 (terima H4) bila F hitung > F tabel

HASIL PENELITIAN

Uji Parsial (Uji t)
H1 : Terdapat pengaruh Return On Equity terhadap 

Dividend Payout Ratio 

Analisis pengaruh Return on Equity terhadap Dividend 
Payout Ratio dapat dilihat dari tabel, dari tabel tersebut 

diketahui bahwa thitung sebesar 9,440 dengan signifikan 
0,000. Dan ttabel sebesar 1,991 dengan taraf signifikan 0,05. 
Dari data tersebut menunjukkan thitung lebih besar dari 
ttabel (9,440 > 1,991) dan signifikan 0,000 < 0,05, artinya 
Return on Equity berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap Dividend Payout Ratio, maka H0 ditolak dan H1 
diterima.

H2 : Terdapat pengaruh Current Ratio terhadap Dividend 
Payout Ratio 

Analisis pengaruh Current Ratio terhadap Dividend 
Payout Ratio dapat dilihat dari tabel, dari tabel tersebut 
diketahui bahwa thitung sebesar -0,982 dengan signifikan 
0,329. Dan ttabel sebesar 1,991 dengan taraf signifikan 0,05. 
Dari data tersebut menunjukkan thitung lebih kecil dari ttabel 
(-0,982 < 1,991) dan signifikan 0,329 > 0,05, artinya Current 
Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend 
Payout Ratio, maka H0 diterima dan H2 ditolak.

H3 : Terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap 
Dividend Payout Ratio 

Analisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR) dapat dilihat dari tabel, dari 
tabel tersebut diketahui bahwa t hitung sebesar -2,954 dengan 
signifikan 0,004 lebih kecil dari α = 0,05, artinya Debt to 
Equity Ratio berpengaruh secara negatif dan signifikan 
terhadap Dividend Payout Ratio, maka H0 ditolak dan H3 
diterima. 

Uji simultan (uji F)
H4 : Terdapat pengaruh Return On Equity, Current Ratio, 

dan Debt to Equity Ratio secara simultan terhadap 
Dividend Payout Ratio 

ANOVA
Model Sum of square df Mean square F Sig

1 Regression 5,729  3 1,910 36,558 ,000
Residual 3,970 76 ,052
Total 9,699 79

a. Predictors: (constant), DER, ROE, CR
b. Dependent variable: DPR
Sumber Hasil penelitian, 2016 (data diolah dengan SPSS Versi 18)

Coefficients

Model
Standardized

t SigUnstandardized Coefficients coefficients
B Std, Error Beta

1 (constans) ,381 ,112 3,401 ,001
ROE ,759 ,07 ,786 9,440 ,000
CR -,035 ,036 -,090 -,982 ,329
DER -,133 ,045 -,257 -2,954 ,004
Dependent variable DPR
Sumber Hasil Penelitian, 2016 (dana diolah dengan SPSS versi 18)
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Dengan melihat tabel diatas, maka dapat diketahui 
bahwa nilai Fhitung sebesar 36,558 lebih besar dari 
Ftabel = 2,72 dan sig. Fhitung = 0,000 lebih kecil dari 0,05. 
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Return on Equity 
(ROE), Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Rasio (DER) 
secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR), maka H0 ditolak dan H4 
diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Dividend 
Payout Ratio (DPR)

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa variabel Return 
on Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hasil ini sesuai 
dengan teori yang diungkapkan oleh Sudana (2011: 22) 
bahwa semakin tinggi Return on Equity (ROE) maka 
semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan 
oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini berarti bahwa 
semakin besar nilai Return on Equity (ROE) sebagai rasio 
profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula Dividend 
Payout Ratio (DPR). Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi 
rendahnya profitabilitas perusahaan akan membawa dampak 
mengenai ketertarikan minat investor dalam menanamkan 
modalnya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang 
tinggi dari pembagian dividen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Ni Luh Ayu Wahyuni (2015) yang 
menyatakan bahwa Return on Equity (ROE) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR). Dalam penelitiannya Ni Luh Ayu Wahyuni (2015) 
juga menyatakan bahwa rasio profitabilitas ini lebih diminati 
oleh para pemegang saham dan manajemen perusahaan 
sebagai salah satu alat keputusan investasi.

Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Current 
Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR). Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Mardianto (2008:55) bahwa makin tinggi 
jumlah aktiva lancar (relatif terhadap utang lancar) makin 
tinggi rasio lancar, yang berarti pula makin tinggi tingkat 
likuiditas perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin besar 
nilai Curent Ratio (CR) sebagai rasio likuiditas perusahaan 
maka semakin besar pula Dividend Payout Ratio (DPR) 
yang dibayarkan. Namun, hasil ini sesuai dengan penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Tita Deitiana (2009) yang 
mana Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap dividen 
kas. Menurut penelitian Tita, hasil ini mengindikasikan 
bahwa Current Rasio tidak dipertimbangkan oleh manajemen 
dalam pembayaran dividen kas, tetapi dialokasikan pada 
pembelian aktiva tetap atau aktiva lancar yang permanen 

guna memanfaatkan kesempatan investasi yang ada, serta 
untuk biaya operasional.

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Dividend 
Payout Ratio (DPR)

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa variabel Debt to 
Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio. Hasil ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Sudana (2011:21) yang menyatakan 
bahwa semakin besar Debt to Equity Ratio, mencerminkan 
risiko keuangan perusahaan yang semakin besar. Modal 
sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. 
Hal ini berarti jika Debt to Equity Ratio semakin rendah, 
maka kemampuan perusahaan untuk membagi dividen 
akan semakin meningkat ,sehingga akan memberikan 
sinyal informasi yang positif tentang dividen. Hasil 
ini juga didukung oleh penelitian Miswandi dan Julita 
(2014) dan Puspitasari dan Darsono (2014) yang mana 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Debt to Equity 
Ratio secara parsial memiliki hubungan yang negatif dan 
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Puspitasari 
dan Darsono (2014) juga menyatakan dalam penelitiannya 
bahwa penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan akan 
menyebabkan perusahaan harus menanggung cicilan hutang 
dan bunga. Hal ini dikarenakan pembayaran cicilan hutang 
dan bunga lebih diprioritaskan dari pada membagikan 
dividen, sehingga semakin tinggi Debt to Equity Ratio 
(DPR) maka semakin rendah dividen yang dibagikan.

Simpulan 
1. Variabel Return on Equity (ROE) berpengaruh positif 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) terbukti. Hasil 
pengujian ini mendukung H1 bahwa Return on Equity 
(ROE) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR). Hal ini mengidentifikasikan bahwa tinggi 
rendahnya profitabilitas perusahaan akan membawa 
dampak mengenai ketertarikan minat investor dalam 
menanamkan modalnya dengan harapan mendapatkan 
keuntungan yang tinggi dari pembagian dividen.

2. Variabel Current Ratio (CR) tidak berpengaruh 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Dengan kata 
lain, hasil ini tidal mendukung H2 yang menyatakan 
bahwa variabel Current Ratio berpengaruh terhadap 
Dividend Payout Ratio. Adanya tingkat likuiditas oleh 
perusahaan tidak digunakan untuk membayar dividen 
tetapi dialokasikan pada pembelian aktiva tetap atau 
aktiva lancar yang permanen guna memanfaatkan 
kesempatan investasi yang ada serta digunakan untuk 
biaya operasional. 

3. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) terbukti. Hasil 
pengujian ini mendukung H3 bahwa Debt to Equity Ratio 
(DER) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hal 
ini berarti dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio 
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(DER) dalam penelitian ini merupakan sinyal positif bagi 
para investor mengenai dividen yang akan diterima.

4. Variabel Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR) 
dan Debt to Equity Ratio (DER) dalam penelitian ini 
terbukti secara simultan berpengaruh terhadap Dividend 
Payout Ratio (DPR). Hasil pengujian ini mendukung H4 
yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Return on 
Equity (ROE), Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 
Ratio (DER) secara simultan terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR).

Saran
1. Bagi para investor atau calon investor yang lebih 

menginginkan dividend yield daripada capital again, 
disarankan untuk mempertimbangkan Return on 
Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) suatu 
perusahaan, sebelum penanaman modalnya di suatu 
perusahaan

2. Bagi pihak manajemen perusahaan yang ingin 
mendapatkan kepercayaan investor dari penentuan 
besarnya Dividend Payout Ratio (DPR), disarankan 
untuk mempertimbangkan variabel Return on 
Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) dalam 
mengambil keputusan.

3. Bagi para akademis untuk menambahkan faktor-faktor 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti 
pertumbuhan perusahaan, risiko pasar, masih banyak 
lagi faktor yang lainnya, memperluas penelitian dengan 
cara memperpanjang periode penelitian, memperbanyak 
jumlah sampel dengan melakukan penelitian untuk 
sektor lain atau semua sektor yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh strategi bauran pemasaran jasa dan Inovasi terhadap kepuasan konsumen dan 
Kinerja Pemasaran Jatim Park II Kota Batu. Populasi penelitian seluruh konsumen wisata yang mengunjungi Jatim Park II di Kota Batu, 
sampel penelitian menggunakan simple random sampling sejumlah 98 responden. Uji analisis data menggunakan Structural Equation 
Modelling (SEM) PLS ver 3.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa model penelitian dapat diterima dengan goodness of fit, yaitu R² 
variabel kepuasan konsumen 26,4% , Kinerja Pemasaran 44,92%, validitas konvergen > 0,70; validitas diskriminan nilai cross loading 
mengindikasikan valid; Composite reliability > 0,8; AVE > 0,5; √ AVE > 0,5, Cronbachs Alpha > 0,6. Hasil uji hipotesis menjelaskan 
bahwa: 1) Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap Kepuasan Konsumen positif dan signifikan. 2) Pengaruh Bauran Pemasaran 
Jasa Terhadap Kinera Pemasaran dengan mediasi Kepuasan Konsumen signifikan. 3) Pengaruh Inovasi Terhadap Kepuasan Konsumen 
signifikan. 4) Pengaruh Inovasi Terhadap Kinerja Pemasaran dengan mediasi kepuasan Konsumen signifikan dan 5) Pengaruh Kepuasan 
Konsumen Terhadap Kinerja Pemasaran signifikan. Secara umum kesimpulan dari hasil pengujian model yang diterapkan pada Jatim 
Park II di Kota Batu menunjukkan bahwa kepuasan konsumen dapat dicapai melalui bauran pemasaran jasa dan inovasi, kepuasan 
konsumen yang dihasilkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja pemasaran. 

Kata kunci: Bauran Pemasaran jasa, Inovasi, Kepuasan Konsumen, Kinerja Pemasaran, Jatim Park II Kota Batu

ABSTRACT

The study analyze the effect of Service Marketing Mix and Innovation towards Customer Satisfaction to Market Performance in Jatim 
Park II, Batu City. The Population of this study is all visitor in Jatim Park II, And the sample of this research is 98 that were selected 
by using simple random sampling method. This research used questionnaire as major instrument. The questionnaire was in form of 
Likert scale modification with answers option from Disagree to very Agree. Data gathered was processed by using SEM techniques 
analysis that assisted by program PLS version 3.2. Data analysis show that Goodness of Fit or R² of Customer Satisfaction 26.4%, 
Market Performance 44.92%, Convergent Validity > 0,70; Cross loading of discriminant Validity is valid through Composite Reliability 
> 0.8; AVE > 0.5; √ AVE > 0.5; Cronbachs Alpha > 0.6. The conclusion of this research shows: (1) There is significant effect of Service 
Marketing Mix to Customer Satisfaction. (2)There is significant effect of Service Marketing Mix to Market Performance mediating 
by customer Satisfaction variable (3) There is significant effect Innovation to Customer Satisfaction. (4) There is significant effect of 
Innovation to Market Performance mediating by customer Satisfaction variable. (5) There is significant effect of Customer Satisfaction 
to Market Performance. In general, the conclusions from the results of model testing applied to Jatim Park II in Batu City showed that 
consumer satisfaction can be achieved through service marketing mix and innovation, customer satisfaction produced by the company 
can improve marketing performance.

Keywords: Sercive Marketing Mix, Innovation, Cutomer Satisfaction, Market Performance, Jatim Park II Kota Batu

PENDAHULUAN

Sektor Pariwisata Jawa Timur menurut Musrembang 
2015 memberikan prestasi yang membanggakan, di antara 
berbagai sektor yang menopang pertumbuhan Ekonomi Jawa 
Timur sektor pariwisata menduduki peringkat tertinggi yaitu 
2,8% yang dikontribusikan bagi persentase pertumbuhan 
ekonomi di Jawa Timur yang mencapai pertumbuhan sebesar 
5,6% untuk Tahun 2015. Menurut Yoeti (2007:2�6) dalam 
Desembrianita, Eva (2017:1) pariwisata dikatakan sebagai 
katalisator dalam pembangunan (agent of development) 

serta dapat menunjang pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable development). Pernyataan ini bisa dimaknai 
bahwa pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan 
perolehan devisa negara, meningkatkan kesempatan kerja, 
meningkatkan penerimaan pajak, menopang pendapatan 
nasional dan sekaligus memperkuat neraca pembayaran. 
Selain dapat memberikan kemakmuran juga meningkatkan 
kesejahteraan bagi masyarakat Pembangunan pariwisata 
sebagai suatu industri akan mampu berkontribusi dalam 
meningkatkan perolehan devisa negara selain itu juga 
dapat memberikan kemakmuran tetapi juga meningkatkan 
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kesejahteraan orang banyak. Analisis Wolrd Tourism 
Organization (WTO) menyatakan bahwa sumbangan sektor 
pariwisata sangat berarti bagi penciptaan lapangan kerja, 
Soebagyo (2012:155). 

Terbukanya informasi melalui web dan media sosial akan 
tersedianya objek-objek wisata memberikan kemudahan 
bagi masyarakat untuk memilih berbagai suguhan wisata 
yang ada. Kota Batu sebagai pusat pariwisata Jawa Timur 
sampai dengan saat ini telah memiliki 22 (dua puluh dua) 
destinasi wisata seperti diungkap dalam Kebudayaan dan 
Pariwisata Jawa Timur Tahun 2014 Dalam Angka (2014: 
50). Namun masih saja tumbuh wahana-wahana wisata 
baru, hal ini akan memicu tingginya tingkat persaingan 
antar pengelola bisnis wisata. Tingginya minat masyarakat 
terhadap objek wisata kota Batu memberikan konsekuensi 
bagi pengelola jasa wisata untuk senantiasa mengelola bisnis 
pariwisata secara lebih profesional dengan pilihan strategi 
yang memungkinkan untuk diaplikasikan agar mampu 
memberikan kepuasan kepada konsumen wisata .

Beberapa objek wisata yang merupakan pioner wisata 
Malang adalah dengan sebutan 3S yaitu Selecta, Sengkaling 
dan Songgoriti dalam perkembangannya telah mengalami 
pengurangan jumlah pengunjung wisata artinya market 
share dari 3 S telah tersebar ke destinasi wisata Jatim Park 
Group. Jatim Park hadir sebagai wahana wisata dengan 
berbagai inovasi serta layanan jasa yang inovatif. Jatim 
Park memberikan berbagai layanan dengan tema-tema 
wisata yang terbaru dan terkini seperti wisata edukasi, 
wisata mainan, wisata buah dan wisata sayuran. Hal ini 
menunjukkan adanya strategi diferensiasi dalam mengelola 
wisata sehingga konsumen wisata disajikan dengan berbagai 
pilihan yang menarik di samping itu lokasi Jatim Park 
Group saling berdekatan antara wahana satu dengan wahana 
lainnya dan dalam pemasaran telah melakukan berbagai 
inovasi salah satunya adalah tiket masuk dijual dalam 
paket-paket wisata, konsumen dengan membeli satu paket 
maka dapat menikmati beberapa wahana yang termasuk 
dalam wahana Jatim Park Grup. Fakta-fakta tersebut telah 
mampu menyedot minat konsumen wisata yang selama ini 
selalu mengunjungi Selecta, Sengkaling dan Songgoriti. 
Sebagai data pendukung sebagaimana data yang terdapat 
di Dinas Pariwisata Provinsi Jwa Timur menunjukkan 
adanya market share konsumen wisata telah tersebar pada 
beberapa destinasi yaitu data pengunjung wisata dalam tiga 
tahun terakhir sejak 2013�2015 Data menunjukkan jatim 
Park telah menjadi alternatif pilihan wisata terutama bagi 
wisatawan nusantara, namun 3S (Sengkaling, Songgoriti dan 
Selecta) nampaknya telah menjadi pilihan bagi wisatawan 
mancanegara karena data menunjukkan tidak ada wisatawan 
mancanegara yang mengunjungi Jatim Park. Konsumen 
wisata Nusantaralah yang rutin mengunjungi Jatim Park 
dari tahun ke tahun, hal ini mencerminkan adanya kepuasan 
konsumen wisata sehingga berdampak pada terjadinya 
pembelian ulang dari waktu ke waktu yang mendorong 
meningkatnya kinerja pemasaran.

Parasuraman et al (1990) menyatakan kepuasan 
konsumen/pelanggan sebagai perbandingan antara layanan 
yang diharapkan (expectation) dan kinerja (performa). 
Dengan mendapatkan kepuasan yang maksimal maka 
konsumen akan melakukan mouth of words (promosi gratis) 
kepada konsumen lainnya tahap selanjutnya konsumen terus 
melakukan pembelian ulang. Sedangkan Larsen, P and 
Lewis, A, (2007) dalam Hadiyati Ernani (2011) menyatakan 
bahwa tanpa adanya inovasi perusahaan tidak akan dapat 
bertahan lama. Hal ini disebabkan kebutuhan, keinginan, 
dan permintaan konsumen berubah-ubah. Untuk itulah 
diperlukan adanya inovasi terus menerus jika perusahaan 
akan berlangsung lebih lanjut dan tetap berdiri dengan 
usahanya. Dengan kata lain inovasi adalah modifikasi atau 
penemuan ide untuk perbaikan secara terus-menerus serta 
pengembangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
wisata.

Beberapa penelitian yang mendukung bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara Staregi Bauran 
Pemasaran dan Kepuasan konsumen adalah: 1) Penelitian 
Ginada Paramita (2010), Universitas Gunadarma dengan 
judul � Pengaruh Aplikasi Bauran Pemasaran Terhadap 
Kepuasan Pelanggan Toko Modern Carefour Depok�, 
2) Penelitian Narisah, Bambang Ali Nugroho, Budi 
Hartono (2013) Universitas Brawijaya Malang dengan judul 
�Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Tingkat Kepuasan 
Pelanggan Warung Sate Kelinci di Kota Batu�, 3) Penelitian 
Ni Wayan Pupuani, Eka Sulistyawati (2014), Universitas 
Udayana, Bali dengan judul � Pengaruh Bauran Pemasaran 
Terhadap kepuasan Konsumen dan Perilaku Pembelian 
Ulang� Berdasarkan pada uraian diatas maka Jatim Park 
dianggap sangat representative sebagai daya tarik wisata 
yang mengaplikasikan strategi Bauran pemasaran jasa dan 
inovasi dalam mengelola usaha wisata untuk meningkatkan 
kepuasan kepada konsumen wisata serta kinerja pemasaran. 
Sehingga penelitian ini menggunakan konsumen wisata 
Jatim Park sebagai objek penelitian . Penelitian ini akan 
mengkaji aplikasi Strategi Bauran pemasaran Jasa dan 
Inovasi dalam meningkatkan Kinerja Pemasaran dengan 
kepuasan konsumen sebagai variabel antara (intervening 
variabel), Pengujian data melalui alat uji statistik SEM-PLS. 
Adapun batasan dalam penelitian ini terkait dengan Bauran 
pemasaran Jasa yang meliputi 7 P namun yang digunakan 
dalam penelitian hanya 3 P ( People, Physical Evidence dan 
Process). Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui apakah 
bauran pemasaran jasa dan inovasi dapat meningkatkan 
kinerja pemasaran melalui mediasi kepuasan konsumen. 

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Strategi Pemasaran 
Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup 

setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan 
dengan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan 
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atas masalah ada. Strategi pemasaran merupakan pernyataan 
(baik secara implisit maupun eksplisit) mengenai bagaimana 
suatu merk atau lini produk mencapai tujuannya. Strategi 
Pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan 
untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 
keunggulan bersaing dan berkesinambungan melalui pasar 
sasaran tersebut. Strategi Pemasaran memberikan arah 
dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmentasi 
pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning, elemen bauran 
pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Bennett, 1998, 
Tull dan Kahle (1990) dalam Tjiptono 2008: 6). Strategi 
pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis 
yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu 
organisasi.

Bauran Pemasaran Jasa
Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang 

dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik 
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Alat-alat tersebut 
dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang 
dan juga untuk merancang program taktik jangka pendek. 
Jerome McCarthy dalam Tjiptono (2011:40) merumuskan 
konsep bauran pemasaran pertama kali terdiri atas 4P 
(Product, Price, Place, Promotion) atau bisa dirumuskan 
dari sudut pandang pelanggan menjadi 4 C (Customer�s 
needs and wants, Cost, Communication dan Convenience). 
Dalam perkembangannya penerapan 4 P terlampau terbatas 
untuk bisnis jasa sehingga mendorong para pakar pemasaran 
mendefinisikan ulang bauran pemasaran sedemikian rupa 
sehingga lebih aplikatif untuk sektor jasa. Hasilnya 4P 
ditambahkan dengan empat unsur lainnya, yaitu People, 
Proces, Physical Evidence, customer Service. Keputusan 
menggunakan setiap unsur bauran pemasaran saling 
berkaitan satu sama lain namun masing-masing unsur 
cenderung bervariasi antar jasa.

Perusahaan jasa dapat mendeferensiasikan dirinya melalui 
citra di mata pelanggan melalui diferensiasi kompetitif, 
melalui simbol-simbol dan merk yang digunakan. Selain itu 
diferensiasi kompetitif dapat dilakukan dalam penyampaian 
jasa (service delivery) melalui 3 (tiga) aspek yang dikenal 
sebagai 3P dalam pemasaran jasa, yaitu melalui: 1) Orang 
(People), perusahaan jasa membedakan dirinya dengan cara 
merekrut dan melatih karyawan yang lebih mampu dan lebih 
dapat diandalkan dalam berhubungan dengan pelanggan. 
2) Lingkungan/Bukti Fisik (Physical Evidence), perusahaan 
jasa mengembangkan lingkungan fisik/bukti fisik yang lebih 
atraktif. 3) Proses (Process), perusahaan jasa merancang 
proses penyampaian jasa yang superior .

Inovasi 
Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi 

kombinasi baru yaitu dapat merujuk pada produk, jasa, 
proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Hills 
(2008) mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek atau 
objek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit 

pengguna lainnya. Suryana (2003) mendefinisikan inovasi 
yaitu: �sebagai kemampuan untuk menerap-kan kreativitas 
dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk 
meningkatkan dan memperkaya kehidupan�. Dalam inovasi 
dapat diciptakan nilai tambah (value added) pada organisasi, 
pemegang saham maupun masyarakat luas. Sebagian 
besar definisi dan inovasi meliputi pengembangan dan 
implementasi sesuatu yang baru (de Jong & den Hartog, 
2003 dalam Helmi 2005: 2). Larsen, P and Lewis, A, 
(2007) menyatakan bahwa salah satu karakter yang sangat 
penting dari pengusaha adalah kemampuannya melakukan 
tindakan inovatif. Melalui inovasi menjadikan perusahaan 
dapat bertahan hal ini disebabkan kebutuhan, ke-inginan, 
dan permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Pelanggan 
tidak selamanya akan mengonsumsi produk yang sama 
dan akan mencari produk lain dari perusahaan lain yang 
dirasakan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Untuk 
itulah diperlukan adanya inovasi terus menerus jika 
perusahaan akan berlangsung lebih lanjut dan tetap berdiri 
dengan usahanya. 

Keeh, et al (2007) inovasi sangat penting karena terdapat 
alasan berikut: 1) Teknologi berubah sangat cepat seiring 
adanya produk baru, proses dan layanan baru dari pesaing, 
dan ini mendorong usaha entrepreneurial untuk bersaing 
dan sukses. Yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri 
dengan inovasi teknologi baru. 2) Efek perubahan lingkungan 
terhadap siklus hidup produk semakin pendek, yang artinya 
bahwa produk atau layanan lama harus digantikan dengan 
yang baru dalam waktu cepat, dan ini bisa terjadi karena ada 
pemikiran kreatif yang menimbulkan inovasi. 3) Konsumen 
saat ini lebih pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan. 
Inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu 
hal yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda 
tersebut dapat dalam bentuk hasil seperti barang dan jasa, 
dan bisa dalam bentuk proses seperti ide, metode dan cara 
sesuatu yang baru dan berbeda yang diciptakan melalui 
proses berfikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan 
nilai tambahan (value aded) dan merupakan keunggulan 
yang berharga.

Kepuasan Konsumen
Persaingan yang semakin ketat menyebabkan setiap 

perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan 
konsumen sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari 
banyaknya perusahaan menyertakan komitmennya terhadap 
kepuasan konsumen dalam pernyataan misinya. Schnaars 
(1991) dalam Tjiptono (2008:24), pada dasarnya tujuan dari 
suatu bisnis adalah untuk menciptakan para konsumen 
yang merasa puas. Terciptanya kepuasan konsumen dapat 
memberikan manfaat, diantaranya hubungan antara 
perusahaan dan konsumen menjadi harmonis, memberikan 
dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya 
loyalitas pelanggan, dan membentuk rekomendasi dari 
mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan 
bagi perusahaan. Wikie (1990) mendefinisikan kepuasan 
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konsumen sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi 
terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa, 
Kotler et al (1996) menandaskan bahwa kepuasan konsumen 
adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 
kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 
harapannya.

Kinerja Pemasaran 
Kinerja pemasaran merupakan elemen penting dari 

kinerja perusahaan secara umum karena kinerja suatu 
perusahaan dapat dilihat dari kinerja pemasarannya selama 
ini. Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur 
prestasi pemasaran suatu perusahaan. Setiap perusahaan 
berkepentingan untuk mengetahui prestasinya sebagai 
cermin dari keberhasilan usahanya dalam persaingan pasar. 
Ferdinand, (1999) dalam Ferdinand, (2002:152) kinerja 
merupakan sesuatu yang dapat dilihat dalam pemasaran 
merupakan faktor yang umum digunakan untuk mengukur 
dampak dari strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan. 
Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan 
kinerja pemasaran (seperti volume penjualan, porsi pasar, 
tingkat pertumbuhan penjualan) maupun kinerja keuangan 
(seperti ROI). Rasio rasio akuntansi serta ukuran-ukuran 
pemasaran merupakan 2 kelompok besar indikator kinerja 
perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Li dan Calantone 
(1998) menunjukkan bahwa keunggulan produk baru 
berpengaruh positif terhadap market performance. Hal ini 
sejalan dengan pandangan Porter (dalam Ferdinand, 2000) 
yang menyatakan bahwa untuk dapat menjadi pemenang 
di tengah persaingan yang makin kompetitif, perusahaan 
hendaknya mampu menghasilkan suatu produk yang 
memiliki keunikan atau keunggulan tersendiri dibandingkan 
dengan para pesaingnya. Kinerja pemasaran juga dikatakan 
sebagai kemampuan organisasi untuk mentransformasikan 
diri dalam menghadapi tantangan dari lingkungan dengan 
perspektif jangka panjang (Keats et al., 1998:576). Penilaian 
kinerja menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam melihat 
kesesuaian strategi yang diterapkannya dalam menghadapi 
perubahan-perubahan lingkungan. Pengenalan lingkungan 
yang baik akan memberi dampak pada mutu strategi yang 
dihasilkan yang selanjutnya akan berdampak pada kinerja 
pemasaran. 

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah explanatory research 
dengan pendekatan kuantitatif. Unit analisisnya adalah 
seluruh pengunjung wisata Jatim Park II Kota batu pada 
periode tahun 2017. Ukuran sampel ditetapkan melalui 
simple random sampling sejumlah 98 responden. Dengan 
Teknik analisis variance based SEM atau Partial Least 
Square (PLS). SEM PLS secara simultan dapat melakukan 
pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model 
struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas 

dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan uji 
kausalitas yaitu pengujian hipotesis dengan model prediksi 
sehingga melalui SEM PLS ver 3.0 akan menghasilkan: 
1. Output Statistik Deskriptif: memberikan deskripsi suatu 

data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih 
jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari 
nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, 
nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2007). 
Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik 
yang sangat penting bagi data sampel. 

2. Output Uji Model Prediksi PLS menghasilkan evaluasi 
model structural (inner model) dan evaluasi model 
pengukuran refleksif (outer model) sebagai berikut: 
a. Model pengukuran (Outer Model) dilakukan 

pengujian Convergent validity dengan skala 
pengukuran nilai korelasi antara item score/
component score dengan construct score yang 
dihitung dengan PLS. Loading 0.5 sampai 0.60 
atau lebih dari 0,70 dikatakan valid selain itu juga 
melakukan pengujian Discriminant validity dari 
model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai 
berdasarkan crossloading pengukuran dengan 
konstruk atau dengan membandingkan nilai square 
root of average variance extracted (AVE) setiap 
konstruk dengan korelasi antar konstruk dalam 
model dengan ketentuan nilai akar kuadrat AVE 
setiap konstruk harus lebih besar dari pada korelasi 
antar konstruk sehingga dikatakan valid nilai AVE 
harus lebih besar dari 0.50.

b. Model Struktural (Inner Model)
 Dalam inner model dievaluasi menggunakan 

R-square untuk konstruk dependen. Perubahan 
nilai R-square digunakan menilai pengaruh variabel 
laten independen tertentu terhadap variabel laten 
dependen. Nilai estimasi hubungan jalur diperoleh 
dengan uji path analysis untuk mendapatkan hasil 
uji pengaruh langsung dan tidak langsung antar 
variabel. Uji mediasi dilakukan dengan metode 
VAF (Variance Account For) menggunakan 
rumus: 

VAF =
P12.P23

P12.P23+P13

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel
Data berikut ini perolehan rata-rata jawaban responden 

tentang Bauran Pemasaran Jasa, Inovasi, Kepuasan 
Konsumen dan Kinerja Pemasaran (Market Performance). 
Tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang 
ada dalam kuesioner berupa distribusi rata-rata jawaban 
responden terhadap setiap pernyataan dari indikator yang 
diajukan dalam kuesioner pada masing-masing variabel 
penelitian sebagai berikut:
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1. Bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 3 (tiga) 
indikator yang terdiri dari people, Physical Evidence 
dan Process direspons oleh responden dengan nilai 
tinggi, angka rata-rata sebesar 3,91 standar deviasi 0,752 
hal ini menunjukkan bahwa konsumen memberikan 
penilaian baik terhadap Bauran Pemasaran Jasa yang 
dilakukan oleh pengelola Jatim Park II 

2. Inovasi yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu 
Ide Baru, Tindakan innovative, Kreativitas dan nilai 
tambah direspons dengan nilai tinggi oleh responden, 
angka rata-rata sebesar 3,86 standar deviasi 0,707 hal 
ini menunjukkan bahwa konsumen wisata memberikan 
penilaian baik terhadap Inovasi yang dilakukan oleh 
pengelola Jatim Park II 

3. Kepuasan Konsumen yang terdiri dari 3 (tiga) 
indikator yaitu mampu menjalin hubungan baik dengan 
konsumen, Kunjungan Ulang, merekomendasikan 
kepada yang lain direspons oleh responden dengan 
nilai tinggi, angka rata-rata sebesar 3,75 standar deviasi 
0,715 hal ini menunjukkan bahwa Kepuasan Konsumen 
benar-benar dirasakan oleh konsumen wisata yang 
mengunjungi Jatim Park II.

4. Kinerja Pemasaran yang terdiri dari 3 (tiga) indikator 
yaitu Volume Penjualan, Jangkauan Pemasaran dan 
Pertumbuhan Penjualan yang dimiliki Jatim Park II 
direspons dengan nilai tinggi dengan angka rata-rata 
sebesar 3,94 standar deviasi 0,690 hal ini menunjukkan 
bahwa Kinerja Pemasaran yang dimiliki oleh DTW 
Jatim Park II benar-benar menunjukkan kinerja yang 
baik.

Hasil Pengujian Hipotesis
Outer Model (Measurement model)

Pengukuran uji model dengan outer model akan 
menghasilkan output validitas dan reliabilitas, di mana 
validitas dievaluasi dengan menggunakan convergent 
validity (validitas konvergen) serta discriminant validity 

(validitas diskriminan). Convergent Validity (validitas 
konvergen) merupakan nilai loading faktor pada variabel 
laten dengan indikator-indikatormya. Nilai loading 
faktor disarankan sebesar > 0,70, tetapi jika nilai antara 
0,50�0,60 masih bisa ditolerir selama model masih dalam 
tahap pengembangan. Output validitas konvergen disajikan 
dalam Tabel 5.6.

Tabel 5.6 mengindikasikan bahwa nilai faktor 
loading pada indikator X2.4 (indikator nilai tambah) 
setelah dilakukan pengujian maka nilai faktor loading 
0,349 < 70 sehingga X2.4 dinyatakan di drop/gugur 
sedangkan indikator-indikator lainnya pada masing-
masing variabel dalam penelitian menunjukkan angka > 
70 , semua indikator yang membentuk variabel penelitian 
(eksogen dan endogen) telah memenuhi validitas konvergen. 
Hasil pengukuran validitas konvergen pada masing-masing 
variabel adalah valid.
a. Discriminant Validity (Validitas Diskriminan)
 Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan nilai 

cross loading factor pengukuran dengan konstruknya 
yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk 
memiliki diskriminan yang memadai dengan cara 
membandingkan antara nilai korelasi indikator konstruk 
harus lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi 
antara indikator dengan konstruk yang lain maka 
dikatakan memiliki diskriminan validitas yang tinggi.

 Tabel 5.7 menunjukkan bahwa masing-masing output 
nilai crossloading factor indikator setiap variabel 
penelitian memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan 
dengan nilai crossloading factor variabel lainnya. Output 
pengukuran validitas diskriman pada masing-masing 
indikator pada semua variabel dikatakan valid.

b. Average Variance Extracted (AVE)
 Nilai AVE yang diharapkan > 0,5. Pada Tabel 5.8 nilai 

AVE pada semua konstruk melebihi 0.5. Nilai AVE 
terendah 0,592 pada konstruk Bauran Pemasaran Jasa 
sedangkan yang tertinggi pada konstruk Inovasi yaitu 
0,837

Tabel 5.6 Output Uji Validitas Konvergen

Bauran 
Pemasaran Jasa Inovasi Kepuasan 

Konsumen
Kinerja 

Pemasaran
X1.1 0.759972
X1.2 0.731107
X1.3 0.814842
X.2.1 0.914374
X.2.2 0.914374
X.2.3 0.851450
X.2.4 0.349075
Z.1.1 0.798251
Z.1.2 0.822506
Z.1.3 0.807619
Y.1.1 0.768303
Y.1.2 0.739387
Y.1.3 0.859101

Sumber: data diolah

Tabel 5.7 Output Uji Validitas Diskriminan

Bauran 
Pemasaran Jasa Inovasi Kepuasan 

Konsumen
Kinerja 

Pemasaran
X1.1 0.761 0.407 0.337 0.173
X1.2 0.731 0.230 0.215 0.239
X1.3 0.814 0.477 0.376 0.341
X.2.1 0.425 0.950 0.393 0.381
X.2.2 0.425 0.950 0.393 0.381
X.2.3 0.512 0.841 0.492 0.400
Z.1.1 0.430 0.460 0.802 0.511
Z.1.2 0.320 0.424 0.821 0.552
Z.1.3 0.237 0.237 0.804 0.533
Y.1.1 0.259 0.331 0.446 0.770
Y.1.2 0.268 0.265 0.422 0.735
Y.1.3 0.278 0.397 0.648 0.861

Sumber: data diolah
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 Tabel 5.8 memperlihatkan bahwa semua konstruk 
sudah memiliki nilai akar AVE > 0,6 sehingga masing-
masing konstruk dapat dikatakan memenuhi standar uji 
validitas yang baik.

c. Uji Fornell - Larcker criterion 
 Adalah cara lain untuk mengetahui validitas diskriminan, 

uji ini membandingkan squareroot of average variance 
extracted (AVE) dengan latent variabel correlations. 
Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai latent 
variabel correlations >AVE berarti validitas masing-
masing konstruk dikatakan valid.

 Dari Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai latent variabel 
correlations dari semua variabel penelitian adalah 1.0 
apabila dibandingkan dengan nilai akar AVE masing-
masing variabel adalah lebih besar nilai akar AVE hal 
ini mengindikasikan bahwa semua variabel latent yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dalam PLS menggunakan dua metode 

yaitu Composite reliability dan cronbach alpha sebagai 
berikut:
a. Composite Reliability
 Output Composite Reliability mengukur nilai reliabilitas 

sesungguhnya suatu konstruk, disarankan nilainya > 
0,8.

 Tabel 5.8 adalah output composite reliability masing-
masing variabel laten yang memiliki nilai >.0,80 
sehingga semua konstruk variabel dalam penelitian ini 
reliabel

b. Cronbach�s aplha
 Uji reliabilitas diperkuat dengan nilai cronbach�s alpha. 

Nilai yang disarankan adalah > 0,6. Pada Tabel 5.11. 

Output Nilai cronbach�s alpha untuk semua kontruk di 
atas 0,6 hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel 
adalah reliabel.

Inner Model (Model Struktural)
a. R square (R²) 

Nilai R-square (R²) merupakan output dari uji goodness 
fit model yang dilakukan untuk menguji model structural. 
R² mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen 
terhadap variabel dependen. Semakin tinggi R² berarti 
semakin baik model prediksi dari model penelitian yang 
diajukan. Nilai R-square > 0 mengindikasikan nilai 
observasi yang dihasilkan model dan estimasi parameternya 
baik sebaliknya jika nilai R-square < 0 berarti parameternya 
kurang baik. Output R Square pada Tabel 5.12.

Pada Tabel 5.12 Output tabel R square mengindikasikan 
variasi perubahan variabel eksogen yang dapat dijelaskan 
oleh variabel endogen untuk variabel kepuasan konsumen 
26,4%, Kinerja Pemasaran 44,92% sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diajukan. 
Untuk variabel Bauran Pemasaran Jasa dan Inovasi sesuai 
ketentuan SEM karena tidak mendapatkan pengaruh dari 
variabel lain dalam model sehingga nilai R square nya tidak 
memungkinkan untuk diobservasi. Nilai observasi yang 
dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya memenuhi 
syarat atau memenuhi Goodness of fit.

Tabel 5.9 Output Fornell - Larcker criterion

Bauran 
Pemasaran 

Jasa
Inovasi Kepuasan 

Konsumen
Kinerja 

Pemasaran

BPJ 1.000000 - - - 
Inovasi 0.502494 1.000000  - - 

Kepuasan 
Konsumen

0.413974 0.472073 1.000000 - 

Kinerja 
Pemasaran

0.337477 0.426246 0.656775 1.000000

Sumber: Lampiran 7

Tabel 5.10 Output Composite Reliability

Konstruk Variabel Composite 
Reliability Keterangan

Bauran Pemasaran Jasa 0.813 Reliabel
Inovasi 0.939 Reliabel
Kepuasan Konsumen 0.851 Reliabel
Kinerja Pemasaran 0.833 Reliabel

Sumber: lampiran 7

Tabel 5.8 Output AVE

Konstruk Variabel AVE AVE

Bauran Pemasaran Jasa 0.592 0.769
Inovasi 0.837 0.915
Kepuasan Konsumen 0.655 0.809
Kinerja Pemasaran 0.625 0.790

Sumber: Lampiran 7

Tabel 5.11 Output Cronbach�s aplha

Konstruk Variabel Cronbachs 
Alpha Keterangan

BPJ 0.666 Reliabel
Inovasi 0.901 Reliabel
Kepuasan Konsumen 0.738 Reliabel
Kinerja Pemasaran 0.704 Reliabel

Sumber: lampiran 7

Tabel 5.12 Out Put R Square (R²)

Konstruk Variabel R Square (R²) Keterangan
Bauran Pemasaran Jasa - -
Inovasi - -
Kepuasan Konsumen 0.264652 Reliabel
Kinerja Pemasaran 0.449275 Reliabel

Sumber: Lampiran 7
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b. Path Coefficient analysis (Analisis Koeffisien Jalur)
Skor koefisien jalur atau inner model untuk melihat 

uji signifikasi antar kelompok dalam model structural, 
ditandai dengan nilai T-Statistic > 1,96 untuk pengujian 
hipotesis pada alpha 5% (0,05) dan power 80% (Hair 
et al. 2006 dalam Jogianto & Abdillah 2014:63). 
Selain itu output Path analysis dapat digunakan untuk 
mengukur keterdukungan atau signifikasi hipotesis 
yang dibangun sebagaimana disebutkan Hartono 
2008a dalam Jogianto dan Abdillah 2014: 87. Pada 
Tabel 5.13 disajikan ouput path analysis untuk output 
pengaruh hubungan langsung antar variabel yaitu untuk 
hipoteis 1, hipotesis 3 dan hipotesis 5.

Memperhatikan Tabel 5.13 output uji pengaruh hubungan 
langsung antar variabel menggunakan path analysis 
memberikan temuan sebagai berikut:

Hipotesis 1 

Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Kepuasan 
Konsumen memiliki nilai T Statistik 2,140 > 1,96 , hipotesis 
1 adalah signifikan. 

Hipotesis 3 

Pengaruh Inovasi Terhadap Kepuasan Konsumen memiliki 
nilai T statistic 3,921 > 1,96 sehingga hipotesis 3 adalah 
signifikan. 

Hipotesis 5

Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Kinerja Pemasaran 
memiliki nilai T Statistic 7,441, hipotesis 5 signifikan.

Pada uji Path analysis untuk hubungan antar variabel 
endogen dan eksogen secara langsung tanpa mediasi pada 
hipotesis 2 (Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap 
kinerja pemasaran) dan hipotesis 4 (pengaruh inovasi 
terhadap kinerja pemasaran tanpa mediasi) terbukti tidak 
signifikan. Untuk membuktikan adanya mediasi antar 
variabel dalam SEM PLS dalam penelitian ini menggunakan 
metode VAF (Variance Accounted For) merupakan ukuran 
seberapa besar variabel pemediasi mampu menyerap 
pengaruh langsung sebelum signifikan dari model tanpa 
pemediasi, ukuran yang disarankan adalah hasil antara 20% 
hingga 80% ( Solihin, Mahmud & Dwi, 2013:81) .VAF dapat 
dihitung dengan rumus: 

VAF =
P12.P23

P12.P23+P13

Hipotesis 2

Perhitungan dengan rumus VAF untuk mediasi pada 
hipotesis 2: Pengaruh Bauran 

Pemasaran Jasa terhadap Kinerja Pemasaran dengan mediasi 
Kepuasan Konsumen sebagai berikut:

VAF =
P12.P23

P12.P23+P13

= 0,236 × 0,58 = 0,13688 = 0,83018 (0,236 × 0,58) + 0,028 0,16488
= 83,02%

Hasil perhitungan VAF mengindikasikan bahwa peran 
mediasi kepuasan konsumen sebesar 0,8302. Berarti 
kepuasan konsumen adalah variabel yang secara penuh 
memediasi pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap 
kinerja pemasaran pada daya tarik wisata buatan Jatim Park 
II Kota Batu. Hipotesis 2 diterima dan signifikan.

Hipotesis 4. 

Perhitungan dengan rumus VAF untuk mediasi pada 
hipotesis 4: Pengaruh Inovasi terhadap Kinerja Pemasaran 
dengan mediasi Kepuasan Konsumen sebagai berikut:

VAF =
P12.P23

P12.P23+P13

= 0,353 × 0,58 = 0,20474 = 0,5956 (0,353 × 0,58) + 0,139 0,34374
= 59,56%

Hasil perhitungan VAF mengindikasikan bahwa 
peran mediasi kepuasan konsumen sebesar 0,596. Berarti 
kepuasan konsumen adalah variabel yang secara penuh 
memediasi pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap 
kinerja pemasaran pada daya tarik wisata buatan Jatim Park 
II Kota Batu. Hipotesis 4 diterima dan signifikan.

Tabel 5.13 Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values, P Values

 Hipotesis 
Original 
Sample 

(O)

Sample 
Mean 
(M)

Standard 
Deviation 
(STDEV)

Standard 
Error 

(STERR)

T Statistics 
(|O/STERR|)

P 
Value

Keterangan

BPJ -> Kepuasan Konsumen H1 0.236 0.267 0.111 0.111 2.140 0,00 Signifikan
BPJ -> Kinerja Pemasaran H2 0.028 0.038 0.085 0.085 0.327 0,00 Tidak Signifikan
Inovasi -> Kepuasan Konsumen H3 0.353 0.344 0.090 0.090 3.921 0,00 Signifikan
Inovasi -> Kinerja Pemasaran H4 0.139 0.139 0.096 0.096 1.441 0,00 Signifikan
Kepuasan Konsumen -> Kinerja Pemasaran H5 0.580 0.577 0.078 0.078 7.444 0,00 Signifikan

Sumber: lampiran 
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Berdasarkan pada uji statistik PLS pada ke 5 (lima) 
hipotesis telah terbukti bahwa 5 (lima) hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian adalah positif dan signifikan. 

Hasil akhir model setelah dilakukan uji hipotesis 
disajikan dalam gambar 5.1 sebagai berikut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Penelitian ini mengkaji pengaruh bauran pemasaran 

jasa dan inovasi terhadap kepuasan konsumen dan kinerja 
pemasaran. Berdasarkan pada data empirik, pembahasan 
dan olah data maka temuan penelitian diuraikan sebagai 
berikut:
1. Tanggapan responden terhadap indikator kuesioner dari 

setiap variabel seperti Bauran pemasaran jasa, Inovasi, 
Kepuasan Konsumen dan Kinerja Pemasaran yang 
dibagikan menunjukkan respons yang baik dan dinilai 
tinggi oleh konsumen. 

2. Hasil Uji validitas instrumen dari setiap indikator 
pernyataan dari setiap variabel penelitian dengan 
uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan 
menunjukkan hasil valid dengan hasil mean diatas 3,5

3. Uji Average Variance Extracted (AVE) memberikan 
hasil Lebih besar > 0,5 dan uji Fornell - Larcker criterion 
> 0,6 hal ini mengindikasikan bahwa instrument 
penelitian adalah valid.

4. Hasil Uji Reliabilitas instrumen dari setiap indikator 
pernyataan dari setiap variabel penelitian dengan 
uji Composite Reliability dengan hasil > 0,80 dan 
Cronbachs alpha sebesar > 0,6 menunjukkan hasil 
reliabel.

5. Hasil uji 5 (lima) hipotesis penelitian terbukti diterima 
dan signifikan 

6. Mediasi variabel kepuasan konsumen terbukti 
memediasi secara penuh antar variabel eksogen dan 
endogen dalam penelitian ini.

Saran-saran
1. Dengan memperhatikan respons konsumen wisata yang 

demikian tinggi menilai variabel buran pemasaran jasa 
dan inovasi maka bagi pengelola wisata hendaknya 
mempertahankan pelayanan , fasilitas dan proses jasa 
wisata bagi kepuasan konsumen wisata serta melakukan 
inovasi-inovasi sebagai tuntutan konsumen wisata yang 
selalu menginginkan kebaruan di objek wisata yang 
mereka kunjungi.

Tabel 5.14 Hasil akhir pengujian hipotesis penelitian

Hipotesis Uji Pengaruh 
Langsung Path Analysis

Uji Pengaruh 
Tidak Langsung - VAF Temuan Penelitian

H1 BPJ -> Kepuasan Konsumen T Statistik 2,140 > 1,96 � Signifikan
H2 BPJ -> Kinerja Pemasaran 0,83018 / 83,02% Signifikan
H3 Inovasi -> Kepuasan Konsumen T Statistik 3,921 > 1,96 � Signifikan
H4 Inovasi -> Kinerja Pemasaran 0,5956 = 59,56% Signifikan
H5 Kepuasan Konsumen -> Kinerja Pemasaran T Statistik 7,441> 1,96 � Signifikan

Sumber: data diolah

Gambar 5.1. Output Model Stuktural Penelitian
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2. Kepuasan konsumen sebagai variabel penting yang 
harus diperhatikan pengelola wisata untuk selalu 
diprioritaskan karena dalam penelitian ini terbukti 
sangat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 
pemasaran pariwisata.

3. Dengan adanya ketersediaan objek wisata yang sudah 
inovatif dan diminati konsumen wisata utamanya 
wisatawan nusantara/domestik maka penting bagi 
hendaknya pemerintah bisa memberikan dukungan 
akses dan infrastruktur maupun promosi bagi objek 
wisata demi menunjang kinerja pariwisata.

4. Mempertahankan kinerja pariwisata bukan hanya 
semata-mata bagian dari pengelola wisata tapi juga 
menjadi kepentingan pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata dan 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 
Batu
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional dan kesehatan kerja baik secara parsial maupun 
simultan terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Populasi penelitian ini adalah karyawan CV. 
Percetakan Fajar Mojokerto, dengan populasi sebanyak 80 karyawan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket 
yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data digunakan analisis regresi dengan bantuan program SPSS 16 For Windows.
Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa kecerdasan emosional dan kesehatan kerja berpengaruh secara parsial terhadap 
kinerja karyawan. Dan diketahui juga bahwa kecerdasan emosional dan kesehatan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 
karyawan. Kecerdasan emosional memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Sehubungan hal ini maka, kepada pihak 
perusahaan perlu memberikan tambahan pelatihan pengembangan diri khususnya untuk kecerdasan emosional dan tetap memelihara 
kesehatan kerja karyawan guna meningkatkan kinerja karyawan dan membangun produktivitas kerja yang baik, dan untuk peneliti 
mendatang agar bisa menambah variable selain variable yang diteliti dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian selanjutnya bisa 
menyempurnakan penelitian ini dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. 

Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Kesehatan Kerja, Kinerja Karyawan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of emotional intelligence and occupational health either partially or simultaneously on 
employee performance. This research is a correlational study. The study population was employees CV. Percetakan Fajar Mojokerto, 
with a population of as many as 80 employees. The data collection is done by using a questionnaire that had been tested for validity 
and reliability. The data analysis used regression analysis with SPSS 16 for Windows. Based on the results of the regression analysis, 
it is known that emotional intelligence and occupational health partial effect on employee performance. And note also that emotional 
intelligence and health simultaneously influence on employee performance. Emotional intelligence has a dominant influence on employee 
performance. In this regard then, the company needs to provide additional self-development training, especially for emotional intelligence 
and maintaining the health of employees in order to improve employee performance and build productivity is good, and for future 
researchers in order to add variables other than the variables studied in this research so that research results can further enhance this 
research in order to improve employee performance.  

Keywords: Emotional Intelligence, Occupational Health, Employee performance.

PENDAHULUAN

Manusia adalah modal utama yang sangat penting 
dalam suatu organisasi. Ia bertindak selaku subjek yang 
diperhatikan oleh pengusaha dan pemimpin perusahaan. 
Manusia mempunyai emosi yang apabila emosi itu tertuju 
kepada hal yang positif maka akan memberikan hasil yang 
baik, begitu juga sebaliknya, apabila emosi manusia itu 
tertuju kepada hal yang negatif maka hasil yang diperoleh 
juga buruk. Hal inilah yang disebut kecerdasan emosional.

Kecerdasan emosional seseorang yang bagus akan 
memberikan dorongan yang baik untuk menyikapi pekerjaan 
yang dihadapinya, dan akan memberikan produktivitas yang 
baik untuk perusahaan. Hasil penelitian Fabiola (2005) 
menemukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Adji dkk (2012) yang 

menemukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian Jordan et al, 
(2002) menemukan bahwa kecerdasan emosional memiliki 
pengaruh pada kinerja. Kecerdasan emosional yang tinggi 
dapat mempengaruhi semua aspek manajemen. Temuan 
Steve(2004) menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 
berpengaruh pada kinerja. Kinerja manusia didefinisikan 
sebagai hasil dari tindakan diatur untuk mencapai tujuan 
berdasarkan standar tertentu. Ini mungkin termasuk 
tindakan atau perilaku semua proses mental (misalnya, 
pemecahan masalah, pengambilan keputusan, perencanaan 
program, penalaran) (Mayer et al., 2003). Emosi adalah 
tindakan psikologis yang kuat yang dapat mempengaruhi 
perilaku dan kinerja (Brown et al., 1997).

Selain itu kinerja juga dipengaruhi oleh kesehatan kerja 
Anizar (2009:85) berpendapat bahwa upaya kesehatan 
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kerja adalah upaya penyerasian antara kapasitas kerja, 
beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja 
dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya 
sendiri maupun masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh 
produktivitas kerja yang optimal. Sedang kesehatan (health), 
adalah mengacu pada kebebasan dari penyakit fisik maupun 
emosional (Wayne. 2008:82). Oleh sebab itu, kesehatan kerja 
adalah merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk 
meningkatkan kinerja karyawannya.

Untuk meningkatkan kinerja yang tinggi, dibutuhkan 
adanya peningkatan kerja yang optimal dan mampu 
mendayagunakan potensi sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh karyawan guna menciptakan tujuan 
organisasi, sehingga akan memberikan kontribusi positif 
bagi perkembangan organisasi. Selain itu, organisasi perlu 
memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin 
mengetahui seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional 
dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan CV. 
Percetakan Fajar. 

TINJAUAN PUSTAKA

Kecerdasan Emosional
Menurut Wibowo, (2014:76) berpendapat bahwa emosi 

sebagai reaksi yang kompleks, terpola, organismik pada 
bagaimana kita berpikir dan melakukan usaha dalam jangka 
panjang untuk bertahan dan tumbuh subur serta mencapai 
apa yang kita harapkan untuk diri kita. Kecerdasan 
Emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan 
kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi 
diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan 
baik pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain 
(Goleman, 2006:513). Agustian (2001) mengatakan bahwa 
kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasa. 
Sedangkan McShane dan Von Glinow (dalam Wibowo, 
2014:85) mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah 
sekumpulan kemampuan untuk merasakan dan menyatakan 
emosi dalam berfikir, memahami dan alasan dengan emosi, 
dan menghubungkan emosi dalam diri sendiri dan orang 
lain. Wibowo(2014:87) memberikan pengertian kecerdasan 
emosional sebagai kemampuan mengelola dirinya sendiri 
dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara dewasa dan 
konstruktif.

Dari beberapa uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan 
kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk 
membangkitkan dan emosi diri sendiri dan orang lain 
serta menggunakan emosi tersebut untuk berfikir dan 
bertindak. Untuk selanjutnya kecerdasan emosional yang 
di pakai sebagai acuan pembuatan instrumen penelitian 
menggunakan instrument yang dikembangkan oleh 
(Goleman, 2006) yang meliputi; kesadaran diri, pengaturan 
diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial.

Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan 

yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan 
kesehatan baik fisik, mental, maupun sosial sehingga 
memungkinkan dapat bekerja secara optimal Handayani 
(2010).Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006:245)
kesehatan kerja adalah kondisi yang merujuk pada kondisi 
fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu 
yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cidera 
serta masalah mental emosi yang bisa mengganggu aktivitas 
manusia normal pada umumnya. Mondy dan Noe (2005:360) 
mengemukakan bahwa kesehatan kerja adalah kebebasan 
dari kekerasan fisik. Risiko kesehatan merupakan faktor-
faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi 
periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang membuat 
stres emosi atau gangguan fisik.

Dari beberapa uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan 
kesehatan kerja adalah kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan 
psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan 
kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah 
perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan kesehatan 
kerja secara efektif, maka lebih sedikit pekerja yang 
menderita cidera atau penyakit jangka pendek maupun 
panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan 
tersebut. Sedangkan indicator kesehatan kerja yang dipakai 
yang dikembangkan oleh Swasto (2011:110) dan Dessler 
(2009:305) yang meliputi; Keadaan, Kondisi karyawan, 
Kenyamanan, Lingkungan kerja dan Perlindungan 
karyawan.

Kinerja Karyawan 
Aida dan Listianingsih (2004) menyatakan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 
atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja adalah 
keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam 
mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan 
sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan (Mulyadi, 
2007:337). 

Menurut Nurfitriana (2005), kinerja adalah hasil kerja 
yang bisa dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 
hukum, sesuai dengan moral dan etika. Kinerja dihasilkan 
dengan mengerahkan bakat dan kemampuan seseorang 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Sedangkan Purnama (2016) mendefinisikan kinerja sebagai 
keberhasilan dari upaya untuk mencapai tujuan. Menurut 
Nurfitriana (2005), kinerja adalah hasil kerja yang bisa 
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 
organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan.
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Kinerja adalah penampilan yang melakukan, 
menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang 
bersifat fisik maupun non fisik sesuai dengan petunjuk, 
fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, 
sikap dan keterampilan Martin (2013). Tika (2006:121) 
mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/
kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi 
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai 
tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan 
yang diraih oleh karyawan dalam melakukan suatu 
aktivitas kerja dengan merujuk kepada tugas yang harus 
dilakukannya. Untuk selanjutnya tingkat keberhasilan 
yang diraih oleh karyawan yang di pakai sebagai acuan 
pembuatan instrumen penelitian menggunakan instrument 
yang dikembangkan oleh Purnama (2014) dan Miner (2004) 
yang meliputi; kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan kerja 
sama.

METODE

Sesuai dengan tujuannya, maka penelitian ini dirancang 
sebagai suatu penelitian korelasi. Hasil yang diperoleh dalam 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan 
tentang bagaimana pengaruh kecerdasan emosional dan 
kesehatan berpengaruh terhadap kinerja. Jumlah populasi 
dalam penelitian seluruh karyawan CV. Percetakan Fajar 
Mojokerto sejumlah 80 karyawan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis 
data digunakan analisis regresi dengan bantuan program 
SPSS 16 For Windows.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas
Uji validitas instrumen diberikan kepada 80 responden, 

dan hasilnya dianalisis menggunakan korelasi produck 
moment person. Hasilnya dibandingkan dengan pada taraf 
signifikan 5% dengan n = 80, dan diketahui = 0,220.

Hasil uji validitas menunjukkan hasil dari semua item 
kuesioner dari variabel Kecerdasan Emosional, Kesehatan 
kerja dan kinerja karyawan mempunyai nilai lebih besar 
dari = 0,220. Dengan demikian seluruh item kuesioner 
untuk variabel kecerdasan emosional, kesehatan kerja dan 
kinerja karyawan dianggap valid sebagai alat ukur dan dapat 
digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 
penelitian ini.

Hasil Uji Reliabilitas
Setelah uji validitas diteruskan dengan uji reliabilitas 

untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat 
diandalkan. Kriterianya adalah apabila hasil korelasi alpha 

lebih besar dari 0,600 maka instrumen dapat dikatakan 
reliabel. Hasil ringkasan tes reliabilitas menunjukkan 
nilai reliabilitas Alpha Cronbach�s variabel Kecerdasan 
Emosional, Kesehatan kerja dan kinerja karyawan 
mempunyai nilai lebih besar dari = 0,600. Dengan demikian 
seluruh item kuesioner untuk variabel kecerdasan emosional, 
kesehatan kerja dan kinerja karyawan dianggap reliable. 
�Reliabilities less than.60 are generally considered to be 
poor, those in the .7 range, to be acceptable, and those over 
.8 to be good� atau �Nilai alpha yang lebih rendah dari 0.60 
pada umumnya dikatakan reliabilitasnya rendah, nilai alpha 
berkisar 0.7 dikatakan dapat diterima, dan nilai alpha lebih 
besar dari 0.80 dikatakan baik� (Sekaran, 2000:287).

Hasil Uji Regresi
Berdasarkan perhitungan menggunakan program 

analisis regresi antara variabel-variabel dalam kecerdasan 
emosional (X1) dan kesehatan kerja (X2) secara bersama-
sama terhadap variabel Y (kinerja karyawan), dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS 16 for windows dan 
dapat dilihat pada Tabel 3.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja 
Karyawan

Dari Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa koofisien korelasi 
(rxy) = 0,487 dan thitung = 3.709dengan nilai probabilitas 0.000 
lalu dibandingkan dengan rtabel pada taraf signifikan 5% 
dengan n = 80 adalah 0.220 sehingga diketahui rhitung 0.487 
> rtabel 0.220. Nilai thitung 3.709 > nilai ttabel 1.991 dan nilai 
sig. (2-tailed) lebih kecil dari level of significant (α = 0,05), 
sehingga koofisien korelasi X1 (kecerdasan emosional) 
dengan variabel Y (kinerja) adalah signifikan. Dengan 
demikian Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dengan 
analisis regresi yang dilakukan dengan menggunakan 
program SPSS 16 for windows menunjukkan bahwa 
kecerdasan emosional berpengaruh positive significant 
terhadap kinerja karyawan.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil yang sejalan 
dengan apa yang diutarakan Goleman (2000) mengatakan 
bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kerja yang 
dibutuhkan adalah emotional intelligence. Putri (2012) 
berpendapat bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan 
di bidang emosi yaitu kesanggupan menghadapi frustasi, 
kemampuan mengendalikan emosi, semangat optimisme, 
dan kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain atau 
empati. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Fabiola(2005) 
bahwa penggunaan emosi yang efektif akan dapat mencapai 
tujuan dalam membangun hubungan yang produktif dalam 
meraih keberhasilan kerja. Kinerja tidak hanya dilihat oleh 
faktor intelektualnya saja tetapi juga ditentukan oleh faktor 
emosinya. Seseorang yang dapat mengontrol emosinya 
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Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

Change Statistics
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F 

Change
1 .492a .351 .129 5.750 .351 6.856 2 77 .002

a. Predictors: (Constant), KESEHATAN KERJA, KECERDASAN EMOSIONAL
b. Dependent Variable: KINERJA

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) 32.927 7.991 4.121 .000
KECERDASAN EMOSIONAL  .262  .073 .382  .527 .001
KESEHATAN KERJA  .230  .095 .236  .335 .004

a. Dependent Variable: KINERJA

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression  453.313  2 226.656 6.856 .002a

Residual 2545.487 77  33.058
Total 2998.800 79

a. Predictors: (Constant), KESEHATAN KERJA, KECERDASAN EMOSIONAL
b. Dependent Variable: KINERJA

dengan baik maka akan dapat menghasilkan kinerja yang 
baik pula. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
Meyer (2002) bahwa kecerdasan emosi merupakan faktor 
yang sama pentingnya dengan kombinasi kemampuan teknis 
dan analisis untuk menghasilkan kinerja yang optimal. 
Salah satu aspek dalam kecerdasan emosi adalah motivasi. 
Goleman (2000) seperti yang dijelaskan sebelumnya, 
memotivasi diri sendiri merupakan landasan keberhasilan 
dan terwujudnya kinerja yang tinggi di segala bidang. 
Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Agustian (2001) berdasar penelitian dan pengalamannya 
dalam memajukan perusahaan berpendapat bahwa 
keberadaan kecerdasan emosional yang baik akan membuat 
seorang karyawan menampilkan kinerja dan hasil kerja yang 
lebih baik. Penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh 
Fabiola (2005) terhadap beberapa subjek penelitian dalam 
beberapa perusahaan maka hasil yang didapat menunjukkan 
bahwa karyawan yang memiliki skor kecerdasan emosi 
yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik 
yang dapat dilihat dari bagaimana kualitas dan kuantitas 
yang diberikan karyawan tersebut terhadap perusahaan. 
Chermiss juga mengungkapkan bahwa walaupun sesorang 
tersebut memiliki kinerja yang cukup baik tapi apabila dia 
memiliki sifat yang tertutup dan tidak berinteraksi dengan 
orang lain secara baik maka kinerjanya tidak akan dapat 
berkembang. 

Pengaruh Kesehatan Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan

Dari tabel 1, dapat dijelaskan bahwa koofisien korelasi 
(rxy) = 0,389 dan thitung = 3.193 dengan nilai probabilitas 

0.004 lalu dibandingkan dengan rtabel pada taraf signifikan 
5% dengan n = 80 adalah 0.220 sehingga diketahui rhitung 
0.389 > rtabel 0.220. Nilai thitung 3.193 > nilai ttabel 1.991 
dan nilai sig. (2-tailed) lebih kecil dari level of significant 
(α = 0,05), sehingga koefisien korelasi X2 (kesehatan kerja) 
dengan variabel Y (kinerja) adalah signifikan. Dengan 
demikian Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dengan 
analisis regresi yang dilakukan dengan menggunakan 
program SPSS 16 for windows menunjukkan bahwa 
kesehatan kerja berpengaruh positive significant terhadap 
kinerja karyawan.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil yang sejalan 
dengan apa yang diutarakan oleh Saputro (2008) yang 
mengatakan bahwa kesehatan kerja memberikan pengaruh 
positif terhadap prestasi kerja dan Sudarmanta (2007) 
menyatakan bahwa kesehatan kerja memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap prestasi kerja. Sebagian individu 
sudah memiliki dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik. Kegairahan dalam bekerja dapat meningkatkan 
produksi, mempertinggi mutu pekerjaan. Sebagian besar 
karyawan menilai kesehatan kerja sangat baik yang dapat 
diketahui dari baiknya pemberian perhatian terhadap 
kesehatan secara periodik, sangat terjaminnya kesehatan 
karyawan dan fasilitas kesehatan yang lengkap. Kesehatan 
kerja bagi karyawan merupakan tujuan yang ingin dicapai 
oleh perusahaan untuk menunjang kerja karyawan. 
Pengetahuan tentang kesehatan kerja yang maju akan 
dicapai baik dan realistik merupakan faktor yang sangat 
penting dalam memberikan kegairahan dalam bekerja 
(Ranupandojo dan Husnan, 1998).Paradigma baru dalam 
aspek kesehatan mengupayakan agar yang sehat tetap sehat 
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dan bukan sekedar mengobati, merawat atau menyembuhkan 
gangguan kesehatan atau penyakit. Oleh karenanya, 
perhatian utama di bidang kesehatan lebih ditujukan ke 
arah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit 
serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin.

Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kesehatan Kerja 
terhadap Kinerja Karyawan

Dari Tabel 1, dijelaskan bahwa koefisien korelasi 
(= 0.489 lalu dibandingkan dengan pada taraf signifikan 
5% dengan n = 80 adalah 0.220 sehingga diketahui 0.492 
> 0.220. Dengan nilai probabilitas 0.002, sehingga nilai 
6.856 > 3.12 dan nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari level 
of significant (α = 0.05), sehingga koefisien korelasi X1 dan 
X2 dengan variabel Y adalah signifikan. Dengan demikian 
Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dengan analisis 
regresi yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 
16 for windows menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 
dan kesehatan kerja secara simultan berpengaruh positive 
significant terhadap kinerja karyawan.

Temuan ini menunjukkan bahwa hasil yang sejalan 
dengan apa yang diutarakan oleh Goleman (2000) untuk 
mencapai kesuksesan dalam dunia kerja yang dibutuhkan 
adalah emotional intelligence. Fabiola (2005) bahwa 
penggunaan emosi yang efektif akan dapat mencapai tujuan 
dalam membangun hubungan yang produktif dalam meraih 
keberhasilan kerja. Secara khusus karyawan membutuhkan 
kecerdasan emosional yang tinggi karena dalam lingkungan 
kerjanya karyawan akan berinteraksi dengan orang banyak 
baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Kecerdasan 
emosional berperan penting dalam membentuk moral 
disiplin karyawan. Dalam dunia kerja, berbagai masalah 
dan tantangan yang harus dihadapi seperti persaingan yang 
ketat. Tuntutan tugas, suasana kerja yang tidak nyaman dan 
masalah hubungan dengan orang lain. Masalah-masalah 
tersebut dalam dunia kerja karyawan bukanlah suatu hal 
yang hanya membutuhkan kemampuan intelektualnya, 
tetapi dalam menyelesaikan masalah tersebut kemampuan 
emosi atau kecerdasan emosi lebih banyak diperlukan. Bila 
seorang karyawan dapat menyelesaikan masalah-masalah 
dalam dunia kerjanya dengan emosi yang stabil maka akan 
menghasilkan kinerja yang lebih baik pula. Dengan kata 
lain, semakin baik kondisi emosional seorang karyawan, 
maka kinerja yang akan mereka hasilkan akan semakin baik 
pula.

Begitu juga terkait dengan kesehatan kerja penelitian 
yang dilakukan Sudarmanta (2007) bahwa kesehatan kerja 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja; 
serta Kriscawati (2007) jika kesehatan kerja dikelola dengan 
baik oleh perusahaan maka prestasi kerja karyawan akan 
meningkat. Kesegaran jasmani dan rohani merupakan 
faktor penunjang seseorang untuk bekerja. Kondisi mental 
seseorang sangat mempengaruhi prestasi kerja (Ranupandojo 
dan Husnan, 1998). Kesehatan kerja karyawan dapat diamati 
dari baiknya pemberian perhatian kesehatan secara periodik 

yang menurut karyawan baik karena adanya pencegahan 
penyakit akibat kerja dengan pemeriksaan berkala, sangat 
terjaminnya kesehatan alasannya apabila karyawan 
menderita sakit tidak perlu melalui asuransi kesehatan jadi 
prosesnya tidak terlalu lama. Selain itu, fasilitas kesehatan 
yang tersedia sudah lengkap seperti toilet yang terjaga 
kebersihannya. Dari hal-hal tersebut maka diperoleh 
bahwa kesehatan kerja karyawan sangat baik sehingga 
mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Maka didapat 
bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kesehatan 
kerja terhadap prestasi kerja. 

Pengaruh Dominan Kecerdasan Emosional dan 
Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai thitung X1 
(kecerdasan emosional) sebesar 3.709 dan X2 (kesehatan 
kerja) sebesar 3.193.

Dengan demikian Dapat disimpulkan bahwa hasil 
pengujian dengan analisis regresi yang dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS 16 for windows menunjukkan 
bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh dominan 
terhadap kinerja karyawan.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Meyer 
(2002) bahwa kecerdasan emosi merupakan faktor yang 
sama pentingnya dengan kombinasi kemampuan teknis dan 
analisis untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu 
aspek dalam kecerdasan emosi adalah motivasi. Goleman 
(2000) seperti yang dijelaskan sebelumnya, memotivasi diri 
sendiri merupakan landasan keberhasilan dan terwujudnya 
kinerja yang tinggi di segala bidang. Kecerdasan emosional 
sangat penting Anda miliki karena kecerdasan emosional 
sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dan kebahagiaan 
hidup Anda. Kecerdasan emosional membantu Anda 
menciptakan hubungan yang lebih kuat, sukses di tempat 
kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Bagi orang yang 
mengetahui pentingnya kecerdasan emosional mereka akan 
berusaha lebih meningkatkan kecerdasan emosionalnya dari 
pada yang lain. Hal ini dikarenakan keberhasilan seseorang 
sangat bergantung pada kemampuan untuk membaca sinyal 
atau situasi orang lain dan kemampuan dalam menempatkan 
diri yang semuanya itu terletak pada kecerdasan emosional 
seseorang. 

Oleh karena pentingnya kecerdasan emosional, 
meningkatkan kecerdasan emosional mutlak Anda perlukan 
karena  kecerdasan emosional yang matang akan membuat 
Anda menjadi orang yang lebih memahami, berempati, 
dan mampu bernegosiasi dengan orang lain. Jika tidak 
kesuksesan akan menghindari Anda baik dalam karir 
maupun dalam kehidupan pribadi.

Sebuah study yang dilakukan pada lulusan Harvard 
University baik dari lulusan bisnis, hukum, kedokteran 
maupun pengajaran menunjukkan korelasi nol atau genatif 
antara indikator kecerdasan intelektual (skor ujian masuk) 
dengan keberhasilan karir berikutnya. Ini menunjukkan 
pentingnya kecerdasan emosional karena kecerdasan 
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intelektual saja tidak bisa menjamin kesuksesan seseorang 
di masa yang akan datang. Justru orang yang memiliki 
kecerdasan emosional yang tinggilah yang dapat mencapai 
kesuksesan di masa yang akan datang. Kecerdasan 
emosional sangat penting bagi Anda dan masa depan 
Anda. Pentingnya kecerdasan emosional yang lain bagi 
Anda, antara lain mempengaruhi. Kesehatan fisik Jika 
Anda tidak dapat mengontrol dan mengelola emosi dapat 
mengakibatkan Anda merasa tertekan dan stres. Jika Anda 
tidak dapat mengelola stres Anda, dapat menyebabkan 
masalah yang serius. Stres yang tidak terkontrol dapat 
meningkatkan tekanan darah, menekan sistem kekebalan 
tubuh, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, 
serta berkontribusi terhadap infertilitas dan mempercepat 
proses penuaan dan pada akhirnya bisa meningkatkan 
kinerja, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat 
membantu Anda mengatasi kompleksitas sosial di tempat 
kerja, memimpin dan memotivasi orang lain dan unggul 
dalam karir.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Pengaruh 
Kecerdasan Emosional dan Kesehatan kerja terhadap 
Kinerja Karyawan dapat disimpulkan sebagai berikut 
Pertama, terdapat pengaruh positif signifikan Kecerdasan 
Emosional terhadap Kinerja Karyawan. Kedua, terdapat 
pengaruh positif signifikan Kesehatan kerja terhadap 
Kinerja Karyawan. Ketiga, terdapat pengaruh positif 
Kecerdasan Emosional dan Kesehatan kerja secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 
Dan yang keempat, di antara Kecerdasan Emosional dan 
Kesehatan kerja yang memiliki pengaruh lebih dominan 
terhadap Kinerja Karyawan adalah variabel Kecerdasan 
Emosional.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang ada, di bawah 
ini diberikan beberapa saran sebagai upaya dalam 
perbaikan dan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan 
dan perusahaan, saran-saran yang disampaikan adalah 
sebagai berikut: Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Pertama, Diharapkan 
perusahaan perlu memberikan tambahan pelatihan 
khususnya pelatihan tentang pengembangan diri yang 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Seperti 
mengajarkan karyawan untuk mengungkapkan perasaannya 
dalam komunikasi sehari-hari secara bebas dan wajar serta 
mampu mengenali perasaan tersebut, misalnya gembira 
ataupun marah. Kedua, terkait bahwa kesehatan kerja 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perusahaan harus 
mempertahankan program kesehatan yang telah diterapkan 
selama ini, agar kinerja karyawan tetap berada pada tingkat 

yang tinggi. Dan ketiga, bagi peneliti selanjutnya yang 
berminat untuk melanjutkan penelitian ini diharapkan untuk 
menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan variabel 
lain selain variable kecerdasan emosional dan kesehatan 
kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
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ABSTRAK

Penduduk kota Malang pada tahun 2016 mencapai sekitar Tiga juta jiwa. Terkait juga pertambahan penduduk dan pola konsumsi 
masyarakat di kota Malang telah menghasilkan sampah anorganik dan organik dari aktivitas mereka sebesar 350 ton per hari. Besarnya 
volume sampah tersebut tiap hari menjadi masalah yang serius.S ementara di sejumlah sarana prasarana penampung sampah tersebut 
sudah melebihi kapasitas. Studi kelayakan usaha diperlukan untuk melihat sebuah gambaran mengenai layak atau tidaklayaknya suatu 
usaha yang akan dijalankan, Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah usaha Industri Kecil Menengah (IKM) kerajinan daur ulang 
sampah bahan kaca kota Malang layak untuk dijalankan atau tidak. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu hasil survei dan 
wawancara. Analisis kelayakan usaha dilakukan dengan pendekatan NPV (net present value), IRR (internal rate of return) dan payback 
periods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa usaha kerajinan daur ulang sampah bahan kaca di kota Malang adalah feasible 
(layak), baik dari sisi NPV, IRR, maupun payback periods.

Kata kunci: NPV, IRR, payback periods, IKM, Daur Ulang, Kota Malang

ABSTRACT

Malang city dwellers in 2016 reached about three million inhabitants. Also related to population growth and consumption patterns 
in Malang has produced inorganic and organic garbage from their activities amounted to 350 tons per day. The amount of the daily 
volume of waste is a serious problem. While in a trash container infrastructure is already overloaded. Feasibility study is required to 
see an overview of the feasible or does not like a business that will be run, this study aimed to see if your business Small and Medium 
Industries (SMI) craft glass recycling of waste materials Malang eligible to run or not. This study uses primary data, the survey results 
and interviews. Feasibility analysis done by the approach NPV (net present value), IRR (internal rate of return) and payback periods. 
The results showed that some of the craft industry waste recycling glass material in Malang is feasible (feasible), both in terms of NPV, 
IRR, and payback periods.

Keywords: NPV, IRR, payback periods, IKM, Recycling, Malang

PENDAHULUAN

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di 
Jawa Timur setelah Surabaya. Selain itu kota Malang 
juga memiliki letak yang sangat strategis di tengah-
tengah wilayah kabupaten Malang. Hal ini diharapkan 
bahwa sarana dan prasarana perkotaan yang dimiliki 
dapat menunjang kegiatan perekonomian secara 
dinamis sehingga menjadi simultan perubahan kota 
ke arah industri dan jasa, termasuk pariwisata dan 
pendidikan. Secara geografis, kota Malang terletak 
di antara 7,06�8,02 Lintang Selatan dan 112,06 Bujur 
Timur dengan luas wilayah 11.005,66 ha (110,06 Km2). 
Sampai tahun 2016 kota Malang memiliki jumlah 
penduduk 2.782.110 jiwa dengan kepadatan penduduk 
kurang lebih 7106 jiwa/ Km2. Batas-batas wilayah kota 
Malang adalah sebagai berikut: Batas utara: kecamatan 
Singosari dan Karangploso, Kabupaten Malang Batas 

selatan: kecamatan Tajinan dan Pakishaji, Kabupaten 
Malang Batas timur: kecamatan Pakis dan Tumpang, 
Kabupaten Malang Batas barat: kecamatan Wagir dan 
Dau, Kabupaten Malang Secara administrasi, kota 
Malang terbagi atas 5 kecamatan dengan 57 kelurahan. 
Terkait juga pertambahan penduduk dan pola konsumsi 
masyarakat di kota Malang telah menghasilkan sampah 
anorganik dan organik dari aktivitas mereka sebesar 
350 tonper hari. Besarnya volume sampah tersebut 
tiap hari menjadi masalah yang serius. Sementara di 
sejumlah sarana-prasarana penampung sampah tersebut 
sudah melebihi kapasitas. Melalui pengelolaan usaha yang 
berkelanjutan dan profesional, bukan tidak mungkin sektor 
kerajinan daur ulang bahan kaca akan dapat meningkatkan 
taraf hidup masyarakat di Kota Malang. Oleh karena itu 
perlu dikaji tentang kelayakan usaha kerajinan limbah daur 
ulang bahan kaca .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis kelayakan usaha kerajinan limbah daur ulang 
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bahan kaca. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di 
wilayah Jl. MT Hariyono Malang. Pelaksanaan penelitian 
pada bulan Februari tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berisi mengenai langkah-langkah 
dalam melakukan penelitian, agar penelitian berjalan secara 
sistematis. Gambaran mengenai metodologi penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.

 

Pendahuluan 
-Latar Belakang 

-Rumusan Masalah 

Studi Literatur 
(Identifikasi Metode Penelitian) 

Metodologi Penelitian 

Studi Literatur 
(Identifikasi Metode Penelitian) 

Analisis Kelayakan Usaha Daur Ulang Limbah Bahan 
Kaca 

-Aspek pasar dan pemasaran 
-Aspek teknis dan produksi 

-Aspek oranisasi dan manajemen 
-Aspek Finansial 

Metodologi Penelitian 

Kesimpulan 

Gambar 1. Metodologi Penelitian

Lokasi Penelitian 
Penelitian analisis kelayakan usaha ini dilakukan pada 

Industri Kecil Menengah daur ulang limbah bahan kaca 
yang beralamat di Lingkungan Jl. MT Haryono 3 Kota 
Malang.

Analsis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. Data primer adalah data yang diperoleh 
dan dikumpulkan langsung di lapangan, melalui metode 
observasi atau pengamatan langsung, survei dan wawancara. 
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:
a) Net Present Value (NPV)
 Net Present Value(NPV) merupakan net benefit yang 

telah didiskon dengan menggunakan sosial opportunity 
cost of capital sebagai diskon faktor. Rumus:

 

Dimana: 
 
 
 
 
 
 

Di mana:
NB = Net benefit = Benefit � Cost
C = Biaya investasi + Biaya operasi
 = Benefit yang telah didiskon
 = Cost yang telah didiskon
i = diskon faktor
n = tahun (waktu

 Berikut ini merupakan hubungan antara nilai NPV 
dalam hubungannya dengan kelayakan suatu proyek/
usaha:

Kriteria Kesimpulan
NPV > 0 Proyek/usaha layak untuk dilaksanakan
NPV = 0 Proyek/usaha berada di dalam keadaan BEP dimana 

TR = TC dalam bentuk persent value
NPV < 0 Proyek/usaha tidak layak untuk dilaksanakan

b) IRR (Internal Rate of Return)
 IRR adalah suatu nilai petunjuk yang identik dengan 

seberapa besar suku bunga yang dapat diberikan oleh 
investasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga 
bank yang berlaku umum (suku bunga pasar atau 
Minimum Attractive Rate of Return/MARR). Pada suku 
bunga IRR akan diperoleh NPV = 0, dengan kata lain 
bahwa IRR tersebut mengandung makna suku bunga 
yang dapat diberikan investasi, yang akan memberikan 
NPV = 0. Syarat kelayakannya yaitu apabila IRR > suku 
bunga MARR.

IRR = i1+
NPV1 i2�i1(NPV1�NPV2)

Keterangan:
IRR  = Internal Rate of Return
i1 = Tingkat Diskon yang menghasilkan NPV+
i2 = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV-
NPV1 = Net Present Value bernilai positif
NPV2 = Net Present Value bernilai negative
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 Menurut Yacob Ibrahim, Internal Rate of Return 
atau IRR adalah suatu tingkat discount rate yang 
menghasilkan NPV sama dengan 0. IRR memiliki 
tiga nilai yang masing-masing memiliki arti terhadap 
kriteria investasi, yaitu:
1) IRR < SOCC, hal ini berarti bahwa usaha atau 

proyek tersebut tidak layak secara finansial.
2) IRR = SOCC, hal ini juga berarti bahwa usaha atau 

proyek tersebut berada dalam keadaan break even 
point.

3) IRR > SOCC, hal ini berarti bahwa usaha atau 
proyek tersebut layak secara finansial

c) SOCC
 SOCC (Social Opportunity Cost of Capital) merupakan 

discount factor yang biasanya digunakan sebagai 
acuan dalam perhitungan IRR, untuk menentukan 
layak tidaknya gagasan usaha yang diajukan. SOCC 
berhubungan erat dengan IRR, yaitu jika IRR > SOCC 
usaha dikatakan layak, jika IRR = SOCC maka usaha 
mencapai BEP, dan jika IRR < SOCC maka usaha 
dikatakan tidak layak.

d) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)
 Net B/C merupakan nilai manfaat yang bisa didapatkan 

dari proyek atau usaha setiap kita mengeluarkan biaya 
sebesar satu rupiah untuk proyek atau usaha tersebut.
Net B/C merupakan perbandingan antara NPV positif 
dengan NPV negatif. Nilai Net B/C memiliki arti 
sebagai berikut:

Jika:
 Net B/C > 1 (satu) berarti proyek (usaha) layak 

dikerjakan
 Net B/C < 1 (satu) berarti proyek tidak layak 

dikerjakan
 Net B/C = 1 (satu) berarti cash in flows = cash out flows 

(BEP) atau TR = TC

e) Payback Period (PP) 
 Metode Payback Period merupakan teknik penilaian 

terhadap jangka waktu (periode) pengembalian 
investasi suatu proyek atau usaha� (Kasmir dan Jakfar, 
2004:154).Payback Period merupakan jangka waktu 
yang digunakan untuk mengukur berapa lama investasi 
suatu usaha akan kembali, dalam satuan waktu tahun 
atau bulan. Perhitungan PP menurut Kamaliuddin 
(2004:71) dibagi menjadi dua, yang pertama untuk suatu 
proyek yang mempunyai pola cash flow sama dari tahun 
ke tahun dapat dilakukan dengan cara:

PP = 
Total investment

× 1 tahun
Cast ß ow pertahun

 Perhitungan PP untuk suatu proyek yang mempunyai 
pola cash f low yang tidak sama per tahun dapat 
dilakukan dengan cara menguraikan total investasi 
dengan cash flow-nya sampai diperoleh hasil total 
investasi sama dengan cash flow pada tahun tertentu.

Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum

Secara geografis, kota Malang terletak di antara 7,06 
- 8,02 Lintang Selatan dan 112,06 Bujur Timur dengan 
luas wilayah 11.005,66 ha (110,06 Km2). Sampai tahun 
2016 kota Malang memiliki jumlah penduduk 2.782.110 
jiwa dengan kepadatan penduduk kurang lebih 7106 
jiwa/ Km2. Batas-batas wilayah kota Malang adalah 
sebagai berikut: Batas utara: kecamatan Singosari 
dan Karangploso, Kabupaten Malang Batas selatan: 
kecamatan Tajinan dan Pakishaji.

Analisis Kelayakan terhadap Aspek Pasar dan 
Pemasaran 
1. Permintaan Pasar 
 Permintaan produk kerajinan tangan daur ulang 

bahan kaca maupun cindra mata dan hiasan dinding 
mengalami peningkatan jumlah pesanan setiap bulan 
dari awal usaha berdiri.

2. Pesaing 
 Pesaing bisnis kerajinan daur ulang sampah bahan kaca 

di Kota Blitar, Sidoarjo ,kedua pesaing tersebut sama-

Gambar 2. Peta Kota Malang
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sama memproduksi kerajinan limbah bahan kaca dalam 
berbagai variasi bentuk dan warna. 

3. Pangsa Pasar 
 Pangsa pasar IKM daur ulang limbah bahan kaca 

cukup luas dengan konsumen dari semua kalangan 
karena harga yang ditetapkan terjangkau. Produk 
kerajinan tangan daur ulang bahan kaca sudah tersebar 
di beberapa kota diantaranya Blitar, Tulungagung, 
Malang, Jember, Jombang, dan Sidoarjo.

Analisis Kelayakan terhadap Aspek Teknis dan 
Produksi 
1. Lokasi Produksi 
 Tempat produksi usaha merupakan rumah tempat 

tinggal dari pencetus ide sekaligus pemilik untuk 
menjalankan home industry IKM daur ulang limbah 
bahan kaca beralamat di Lingkungan Jl MT Haryono, 
Kota Malang

2. Bahan Baku
 Bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi 

yaitu cat minyak . Bahan tambahan berupa pasir halus 
, dan silica. Bahan penolong digunakan dalam proses 
pembuatan produk kerajinan daur ulang bahan kaca.

3. Peralatan Produksi 
 Peralatan produksi berupa mesin kompresor, bubuk 

pasir, mesin perekat , kompor gas, botol, sampah 
anorganik, timbangan, cetakan , pensil dan gunting. 
Semua peralatan untuk produksi dalam keadaan bagus 
dan bersih.

4. Proses Produksi 
 Proses produksi yang dilakukan masih sederhana dan 

secara manual mengingat usaha ini belum mempunyai 
alat teknologi yang mendukung, sehingga masih 
mengandalkan tenaga manusia. Kapasitas produksi 
untuk kerajinan daur ulang bahan kaca rata-rata 5 
sampai 10 produk per hari, Produksi dipengaruhi oleh 
jumlah permintaan pasar karena home industry ini 
masih dalam tahap perintisan.

Analisis Kelayakan terhadap Aspek Organisasi dan 
Manajemen 
1. Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi Home Industry IKM daur ulang 

bahan kaca berbentuk garis atau lini, dan disusun 

secara sederhana, yaitu pemilik dan pemimpin usaha 
berada di posisi atas. Terdapat tiga divisi dalam struktur 
organisasi yaitu divisi pengembangan, produksi, dan 
pemasaran. Ketua divisi berada di bawah ketua diikuti 
dengan anggota selaku pelaksana di mana masing-
masing tenaga kerja melakukan tugas ( jobdesc) yang 
telah ditentukan. Jumlah tenaga kerja sedikit, hubungan 
antara pemilik usaha dengan tenaga kerja sangat dekat, 
serta tingkat spesialisasi belum tinggi

2. Kualifikasi Tenaga Kerja 
 Secara umum, tenaga kerja yang ada bukan merupakan 

kualifikasi tenaga kerja tetap, namun lebih kepada 
tenaga kerja lepas atau join kerja dengan perhitungan 
keuntungan tertentu

3. Sistem Pengupahan 
 Sistem pengupahan tenaga kerja bermacam-macam, 

untuk divisi produksi menggunakan sistem bonus 
per unit dari hasil produksi, untuk divisi pemasaran 
menggunakan sistem join bagi hasil, dan untuk divisi 
pengembangan menggunakan royalty.

Analisis Kelayakan terhadap Aspek Finansial 
Kebutuhan Dana 

Dana yang dibutuhkan pada permulaan pendirian Home 
Industry IKM daur ulang bahan kaca terdiri dari dua, yaitu 
untuk aktiva tetap dan untuk modal kerja.

Tabel 1. Proyeksi Permintaan Produk 

Tahun
Permintaan

Cindra Mata Hiasan Dinding
2013 230 230
2014 357 469
2015 567 621
2016 450 530
2017 560 670

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahan baku 
(Limbah  sampah bahan kaca) 

Pencampuran pasir silica dengan lem 

Membuat bentuk / motif  dan  warna  sesuai 
permintaan 

Finishing 

Gambar 3. Alur Proses Produksi (Sumber data diolah tahun 
2017)

Tabel 2. Rincian Kebutuhan 

No Kebutuhan Dana Jumlah (Rp)
1 Aktiva Tetap  4.500.000,-
2 Modal Kerja  5.500.000,-
3 Total 10.000.000,-

Sumber data yang diolah 2017
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CI mulai 2013 sampai dengan 2017, dapat dilihat pada 
Tabel 6.

Kriteria Penilaian Investasi 

Metode yang digunakan untuk menilai kelayakan 
investasi yaitu Metode Konvensional yang terdiri dari 
Payback Period (PP), serta Metode Discounted Cash 
Flow yang terdiri dari Net Present Value (NPV), 
Internal Rate of Return (IRR), dan Profitability Index 
(PI). Ringkasan hasil analisis kelayakan investasi 
dapat dilihat pada Tabel 7.

Hasil perhitungan kelayakan investasi yang 
meliputi PP, NPV, IRR, dan PI menunjukkan bahwa 
Industri Kecil Menengah (IKM) daur ulang limbah 
bahan kaca layak untuk dijalankan, karena masing-
masing perhitungan memenuhi kriteria investasi. 
Payback Period yang dihasilkan yaitu 1 tahun 2 
bulan, lebih pendek dari umur investasi yaitu lima 
tahun, nilai NPV sebesar 23.625.670,- di mana lebih 
dari nol, IRR yang diperoleh yaitu 40% dan lebih 
besar dari tingkat suku bunga yaitu 7%, serta hasil 
perhitungan PI menunjukkan angka 3,36 maka IKM 
daur ulang limbah bahan kaca layak dijalankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Analisis pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa 

prospek IKM daur ulang bahan kaca cukup baik, hal 
ini dilihat dari peningkatan jumlah permintaan setiap 
tahun. Ketersediaan bahan baku dan bahan pembantu 

Tabel 3. Proyeksi Pendapatan Cindra Mata 

Tahun Kuantitas Harga Jual
(Rp)

Pendapatan
(Rp)

2013 230 25.000,-  5.750.000,-
2014 357 25.000,-  8.925.000,-
2015 567 25.000,- 14.175.000,-
2016 450 25.000,- 11.250.000,-
2017 560 25.000,- 14.000.000,-

Data yang Diolah 2017

Tabel 4. Proyeksi Pendapatan Hiasan Dinding

Tahun Kuantitas Harga Jual Pendapatan
2013 230 45.000,- 10.350.000,-
2014 469 45.000,- 21.105.000,-
2015 621 45.000,- 27.945.000,-
2016 530 45.000,- 23.850.000,-
2017 670 45.000,- 30.150.000,-

Data yang Diolah 2017

Tabel 5. Proyeksi Biaya Operasional 

Tahun Biaya Transportasi
(Rp)

Biaya Pemasaran
(Rp)

2013 1.200.000,- 960.000,-
2014 2.450.000,- 1.350.000,-
2015 3.250.000,- 1.766.000,-
2016 3.760.000,- 2.450.000,-
2017 4.760.000,- 3.250.000,-

Data yang diolah 2017

Tabel 6. Proyeksi Cash Inflow IKM Daur Ulang 

Tahun Laba Bersih
(Rp)

Depresiasi
(Rp)

Cash Inflow
(Rp)

2013 3.040.000,- 750.000,-  3.790,000,-
2014 4.345.000,- 750.000,-  5.095.000,-
2015 4.235.780,- 750.000,-  4.985.780,-
2016 8.694.890,- 750.000,-  9.444.890,-
2017 9.560.000,- 750.000,- 10.310.000,-

Total 33.625.670,-
Sumber: Data Diolah, 2017

Sumber Dana 
Sumber dana yang dibutuhkan IKM daur ulang bahan 

kaca berasal dari modal sendiri. Modal yang digunakan 
untuk mendirikan usaha ini yaitu sebesar Rp10.000.000 
termasuk pengadaan mesin dan peralatan untuk produksi.

Proyeksi Pendapatan 

Proyeksi pendapatan Industri Kecil Menengah 
untuk produk kerajinan disajikan dalam Tabel 3. 

Sedangkan proyeksi pendapatan untuk produk Hiasan 
Dinding disajikan dalam Tabel 4.

Proyeksi Biaya 
Biaya-biaya yang dikeluarkan IKM daur ulang bahan 

kaca adalah biaya untuk upah tenaga kerja, biaya depresiasi, 
biaya listrik dan air, serta biaya operasional yang meliputi 
biaya transportasi dan biaya pemasaran disajikan dalam 
Tabel 5.

Cash Inflow 
Cash Inflow diperoleh dari laba bersih ditambah dengan 

biaya penyusutan atau depresiasi. IKM daur ulang bahan 
kaca menggunakan 100% modal sendiri, maka perhitungan 

Tabel 7. Hasil Analisis Kelayakan Finansial Daur Ulang

No Alat Analisis Hasil Analisis Keterangan
1 Payback Period (PP) 1 Tahun 2 Bulan Layak
2 Net Present Value (NPV) 23.625.670,- Layak
3 Internal Rate of Return (IRR) 40% Layak
4 Profitability Index (PI) 3,36 Layak
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yang memadai, dan strategi terkait bauran pemasaran 
cukup baik.

2. Analisis teknis dan produksi menunjukkan bahwa 
kondisi tempat serta peralatan produksi tetap bersih 
dan terjaga kualitasnya, serta memenuhi kapasitas 
produksi. 

3. Analisis finansial dengan menggunakan 100% modal 
sendiri dikatakan layak berdasarkan hasil perhitungan 
kelayakan investasi yang meliputi Payback Period (PP), 
Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 
dan Profitability Index (PI), karena masing-masing 
perhitungan memenuhi kriteria investasi, dimana nilai 
PP atau jangka waktu pengembalian modal kurang dari 
umur investasi (5 tahun), nilai NPV yang positif atau 
lebih besar dari nol, nilai IRR yang lebih besar dari 
tingkat suku bunga deposito (7%), dan nilai PI yang 
lebih besar dari satu. 

Saran.
1. Meningkatkan promosi penjualan, tidak hanya pada 

daerah pemasaran yang ada namun juga daerah baru 
dengan memperluas pangsa pasar mengingat permintaan 
produk yang sangat tinggi 

2. Sebaiknya IKM sampah bahan kaca melakukan 
pinjaman modal dalam hal pengembangan usaha, tidak 
hanya mengandalkan modal sendiri sehingga terdapat 
motivasi berwirausaha dan terus melakukan inovasi-
inovasi baru.
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ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah pada sistem penganggaran pelaksanaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada pada 
Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadudul Ummah� Desa Balongsari Kecamatan Gedeg. Permasalahan penelitian ini adalah mengidentifikasikan 
adanya sistem penganggaran pelaksanaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta, mengingat adanya ketentuan dari Pemerintah 
bahwa dilembaga pendidikan tingkat dasar tidak menarik Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Tujuan penelitian ini adalah 
pertama, untuk mengetahui apakah terjadi perubahan Sistem penganggaran Madrasah Ibtidaiyah Swasta �Irsyadul Ummah� setelah 
Keputusan Pementah Republik Indonesia adanya ketetapan tentang biaya pelaksanaan pendidikan dasar di tanggung oleh pemerintah. 
Kedua untuk mengetahui apakah terjadi perubahan anggaran pelaksanaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaiyah �Irsyadul 
Ummah� Kabupaten Mojokerto.. Ketiga untuk mengetahui apakah terjadi perubahan Kwaliatas lulusan dari para siswa/siswi Madrasah 
Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sitem penganggaran sekolah telah berubah teriring dengan 
adanya Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dari Pemerintah. Akibatnya, banyak terjadi perubahan bagi penganggaran yang diikuti oleh 
tata perubahan pertanggung jawaban anggaran Madrasah. Kalau sebelum adanya BOS dan, semua anggaran pembiayaan pendidikan 
Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� berasal dari Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) dan sumbangan lain serta dari 
Pengurus Madrasah (Yayasan), yang pertanggungjawabannya tidak begitu ketat. Dengan adanya BOS Tunjungan Profesi Pendidik 
(TPP) maka harus meningkatkan sistem kinerja yang profesional agar Madrasah dan para guru mendapatkan BOS dan TPP. Dari 
kondisi tersebut secara langsung telah mempengaruhi pelaksanaan pendidikan di 

Kata kunci: Sistim Penganggaran, Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta

PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� Desa Balong sari 

Kec. Gedeg Kab. Mojokerto adalah lembaga pendidikan formal 
keagamaan Islam jenjang sekolah dasar yang diselenggarakan 
Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial �Irsyadul Ummah� yang 
berhaluan Ahlussunah wal jamaah, dalam wadah Lembaga 
Pendidikan Ma�arif Nahdlotul Ulama.�

Madrasah ini dalam pembinaan operasionalnya di bawah 
pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang 
secara langsung ditangani oleh Kantor Kementerian Agama 
Republik Indonesia Kabupaten Mojokerto.

Penyelenggara Lembaga Madrasah Ibtidaiyah Irsyadul 
Ummah adalah Yayasan Pendidikan, Sosial dan Pondok 
Pesantren dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Ma�arif 
Nahdlotun Ulama� Kabupate Mojoketo.

Untuk memperjelas dan mempertajam fokus kajian 
penelitian ini, maka fokus penelitian disusun sebagai 
berikut:
1. Bagaimana sistem anggaran dan penganggaran 

pelaksanaan pendidikan di Madrasah mengingat ada 
aturan dari Pemerintah bahwa lembaga pendidikan 
dasar tidak boleh narik Sumbangan Pembinaan 
Pendidikan (SPP)

2. Bagaimana cara memperoleh Pendapatan lain selain 
dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3. Bagaimana sistem penggajiannya Guru, Kepala Sekolah 
dan Petugas kependidikan?

4. Bagaimana sistem pengadaan, perbaiakan dan 
perawatan sarana dan prasarana Madrasah?

Tujuan Penelitian
Penelitian yang lakukan ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui Sistem anggaran dan penganggaran 
pelaksanaan pendidikan di Madrasa Ibtidaiyah 

2. Mengetahui Sumber Pendapatan dari Madrasah 
Ibtidaiyah selain dari BOS 

3. Mengetahui sistem penggajiannya Guru, Kepala 
Sekolah dan Petugas kependidikan Madrasah Ibtidaiyah 
Ibtidaiyah

4. Mengetahui sistem pengadaan, perbaiakan dan 
perawatan sarana dan prasarana Madrasah. 

Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat:
1. Sebagai dasar pemikiran bagi pengelola anggaran 

Madrasah Ibtidaiyah, Komite Madrasah Masyarakat 
dan pemangku kepentingan Madrasah
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2. Sebagai dasar pengembangan bagi masyarakat 
penyelenggara lembaga pendidikan Swasta.

3. Sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah 
selaku pembina lembaga pendidikan swasta, khususnya 
Kementerian Agama Republik Indonesia selaku 
pembina lembaga Madrasah Swasta.

4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin 
melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 
anggaran pendapatan dan belanja Madrasah di 
lingkungan Pendidikan Ma�arif 

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Anggaran
Menurut pendapat Hongren (dalam Catur Sasongko,2014), 

�Budget is quantitative expression of a Proposed plan of 
action by management for future time period and is an aid 
to the coordination and implentation oh the plan� 

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan tentang 
anggaran sebagai berikut:
1. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan 

oleh manajemen secara kuantitatif. Informasi yang dapat 
diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan 
harga jual untuk tahun depan

2. Anggaran akan membantu manajemen dalam 
melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya 
memperoleh tujuan yang tertuang dalam anggaran. 
Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen 
tentang sumbar daya yang dibutuhkan institusi/
perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah 
ditentukan dalam anggaran. Anggaran itu menjelaskan 
koordinasi bagian antar perusahaan sehingga tujuan 
bersama perusahaan/institusi dapat terwujud.

Menurut Robin (dalam Lutfah Ariana,2014) bahwa 
kualitas anggaran bergantung pada kelengkapan informasi 
yang relevan, kualitas informasi yang digunakan, berapa 
kali sebuah keputusan dipertimbangkan kembali, adanya 
kriteria yang diformulasi secara eksplisit dalam pengambilan 
keputusan, derajat keputusan dibuat dengan memaksimalkan 
tujuan, dan ketepatan waktu dalam mengambil keputusan.

Teori Investasi
Berdasarkan Henry Faizal Noor (2009) Investasi 

adalah kegiatan mengalokasi atau menanamkan sumber 
daya (resources) saat ini (sekarang), dengan harapan 
mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Untuk 
memudahkan pengertian dan perhitungan, maka sumbar 
daya (resources) ini biasanya diterjemahkan (dikonversi) 
ke dalam satuan moneter atau uang. Dengan demikian, 
investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang 
sekarang, guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau 
keuntungan) dikemudian hari.

Teori Mengelola Lembaga Pendidikan
Pendapat Mulyasa (2012) Berdasar kepentingan sekolah 

hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan (a) 
memelihara kelangsungan hidup sekolah, (b) meningkatkan 
mutu pendidikan sekolah, (c) memperlancar kegiatan belajar 
mengajar, dan (d) memperoleh bantuan dan dukungan dari 
masyarakat dalam rangka pengembangan da pelaksanaan 
program-program sekolah.

Pendapat Pfefer (dalam Wayne K,Hoy,2014) Faktor-
faktor lingkungan bisa mengancam atau menghambat 
otonomi pendidik sekaligus mendorong perubahan dari 
struktur internal dan kinerja organisasi sekolahnya

Menurut Wayne K. Hoy (2014) Pembiayaan sekolah 
dan kontrol reformasi pendidikan dari badan pemerintah 
menggambarkan sekolah konsep ketergantungan. 

Pendapat Husaini Usman (2014) Substansi yang menjadi 
garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau disebut 
juga sebagai fungsi manajemen adalah: (1) Perencanaan (2) 
Pengorganisasian (3) pengarahan (motivasi, kepemimpinan, 
kekuasaan, pengambilan keputusan, penilaian kinerja, dan 
keputusan keja) (4) pengendalian meliputi pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi sering disingkat ME atau 
Monev.

Aturan dan tatanan tentang Pendanaan/Pembiayaan 
Sekolah/Madrasah

Dan berdasarkan Undang-undang no 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII

Pasal 46
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 

bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 
2009,BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya 
adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai 
pelaksana program wajib belajar dengan tujuan 

Penelitian Terdahulu

Armida (2012) SISTEM ANGGARAN PENDIDIKAN 

Ahmad Arifi (2008) ANGGARAN PENDIDIKAN DAN 
MUTU PENDIDIKAN 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

1. Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka pada bagian ini dapat 
dikemukakan kerangka konseptual penelitian dan hipotesis 
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sebagai berikut:

Sistem 
Anggaran 
madrasah 

Sumber 
Aggaran   

Madrasah  

Belanja 
Madrasa 

Gaji/tunjangan 
Guru/Karyaw 

PBM 

Pengadaan/pera
watan sarpras 

Kelulusan 
Murid 

Madrasah 

Sistem Anggaran Madrasah
Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� adalah lembaga 

pendidikan dasar keagamaan, maka sistem anggaran dilakukan 
secara mandiri dengan memperhatikan tata ketentuan 
dari pemerintah mengingat bahwa anggaran madrasah 
juga banyak bantuan dari pemerintah diantaranya adalah 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga adanya bantuan 
Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang diterima langsung 
oleh guru yang bersangkutan. Maka sistem penganggarannya 
merujuk dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan 
memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh madrasah, 
karena anggaran bantuan dari pemerintah ada dana dari 
Pengurus (Yayasan) juga ada dana bantuan dari wali murid 
dan masyarakat yang sifatnya sukarela.

Sumber Pendapatan dan Belanja Madrasah 
Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� adalah 

lembaga pendidikan dasar keagamaan swasta, maka 
Anggara Pendapatan dan Belanja Madrasah diperoleh dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang 
berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan untuk 
guru berupa Tunjangan Profesi Guru (TPP), dari Pengurus 
(Yayasan), Sumbangan suka rela dari wali murid dan 
masyarakat.

Anggaran Belanja Madrasah
Dalam pelaksanaan anggaran kebutuhan belanja 

madrasah, pengolah madrasah selalu berpedoman pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja madrasah yang disusun 
setahun sekali yang pelaksanaan anggaran dimulai dari 
bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni. Anggaran belanja 
madrasah meliputi:

Pembelanjaan tersebut terstruktur dia Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Madrasah, dengan nomonal tertentu.

Kelulusan Siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul 
Ummah� sebagai output. 

Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� sebagai 
lembaga pendidikan dasar keagamaan tingkat sekolah dasar, 
mempunyai jenjang pendidikan dari kelas 1 sampai dengan 
kelas 6, dengan rentang waktu setiap jenjang 1 tahun. Total 
waktu yang dihabiskan selama menempuh 6 jenjang adalah 
6 tahun, yang diakhiri dengan ujian akhir. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan
Secara umum penelitian ini untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa Sistem Penganggaran Pelaksanaan Pendidikan 
di Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah�, Sumber dana 
pendidikan ,dan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
pendekatan penelitian kualitatif.

Desain Penelitian
Pendapat Moleong (2008), Rancangan penelitian 

disusun melalui tiga tahap, di antaranya adalah: (1) tahap 
pra-lapangan, (2) tahap kegiatan lapangan, dan (3) analisis 
dan uji keabsahan.
1. Tahap Pra-lapangan
2. Tahap Kegiatan Lapangan
3. Analisis dan Uji keabsahan

Sumber Data
Dalam memperoleh sumber data dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data 
primer meliputi hasil wawancara dengan para informan dan 
hasil pengamatan lapangan yang berupa catatan lapangan, 
rekaman suara wawancara
a.  Informan
b.  Dokumen
c.  Pengumpulan data: wawancara, pengamatan, studi 

dokumen.

Tahap Trianggulasi
Analisa Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kritis dan 
logis sesuai dengan kondisi sosial setempat. Interpretasi 
secara sistematis sesuai dengan penelitian kuantitatif. Data 
yang diperoleh di lapangan dalam bentuk narasi dan argumen 
kuantitatif akan dirinci dengan baik agar dapat membuat 
sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan tepat. 

Keabsahan Data
Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

empat standar kriteria yang diangggap mampu menjamin 
keabsahan hasil penelitian kualitatif, 
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Lokasi Penelitian
Tempat atau lokasi penelitian adalah di Madrasah 

Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� Desa Balongsari Kecamatan 
Gedeg Kabupaten Mojokerto. Dipilih lokasi ini karena di 
Madrasah tersebut di samping Madrasah tertua di kecamatan 
Gedeg, juga sering jadi rujukan bagi madrasah di sekitarnya 
dalam pengelolaan keuangan Madrasah 

Waktu Penelitian
Waktu penelitian adalah pada akhir tahun ajaran 

2015/2016 sampai dengan awal tahun ajaran 2016/2017, 
tepatnya di bulan Juni, Juli dan Agustus 2016. Dipilih pada 
waktu tersebut, karena di setiap akhir dan awal tahun ajaran 
ditutupnya anggaran Madrasah dan dimulainya anggaran 
yang baru untuk satu tahun berikutnya. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Pada bab ini disajikan tentang hasil penelitian lapangan 

yang merupakan kondisi obyektif yang ditemukan di lapangan 
dan merupakan gambaran sistem penganggaran di Madrasah 
selama satu tahun yang sudah terjadi dan satu tahun yang 
akan datang dan merupakan kondisi keuangan yang sudah 
terjadi dan kondisi keuangan yang akan terjadi.

Gambaran Sistem Penganggaran Pelaksanaan 
Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah�

Sistem Penganggaran Pelaksanaan Pendidikan di 
Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� yang termuat dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah sepenuhnya 
dibuat oleh guru dan kepala madrasah komite sekolah dan 
Yayasan tidak dilibatkan, jadi pada kesimpulannya Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Madrasah dibuat sendiri antar guru, 
karyawan dan kepala madrasah dan dilaksanakan sendiri 
oleh pihak pengelola sekolah bersama stafnya.

Jadi sistem pengelolaan anggaran sepenuhnya 
dilaksanakan oleh pihak pengelola madrasah, yayasan dan 
komite sekolah melihat dan mengawasi apakah pengelolaan 
keuangan (Penganggaran) madrasah itu dilaksanakan dengan 
transparan atau tidak, mengingat tujuan penyelenggaraan 
dengan mewaqafkan madrasah itu dulu murni untuk 
kepentingan agama dan ummat.

Gambaran Anggaran yang keluarkan Madrasah Ibtidaiyah 
�Irsyadul Ummah� Pertahun

Anggaran Madrasah Ibtidaiyah � Irsyadul Ummah� 
Th Ajaran 2015/2016

No Uraian Jumlah/ Rp
1 Pembelian Alat Tulis Kantor. 2.114.600,-
2 Kelengkapan PBM di kelas
3 Rekening Listrik 2.113.400,-
4 Rekening Telephone dan Speedy 2.100.000,-
5 Perawatan alat elekt. & puter-puter 500.000,-
6 Perawatan fasilitas non elektronik 280.300,-
7 Pelaksanaan rapat 900.000,-
8 Ulangan/ujian/ pembagian Raport 2.975.200,-
9 Gaji/tunjangan karyawan dan guru 61.128.000,-
10 Pengeluaran yang tak terduga/taktis 2.107.000,-

Jumlah 74.240.000,-
Dan dana bantuan dari BOS sebanyak Rp.74.240.000,-

Penyebab Perubahan Penganggaran Madrasah 
Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah�

Dengan adanya bantuan dari pemerintah yang berupah 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi 
Pendidik maka berpengaruh langsung pada Perubahan 
sistem Penganggaran Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul 
Ummah� membawa dampak kepada perubahan kinerja 
para guru dan karyawan Madrasah sehingga hal bisa 
mempengaruhi kwalitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 
�Irsyadul Ummah� 

Hasil Lulusan Madrasah Ibtidaiyah �Irsyadul Ummah� 
Memperhatikan hasil lulusan Madrasah Ibtidaiyah 

�Irsyadul Ummah� berdasarkan hasil wawancara peneliti 
dengan responden, sejak keuangan madrasah lancar apalagi 
dapat bantuan dari pemerintah pusat yang berupa BOS 
dan TPP maka pendidikan selalu meningkat dari tahun ke 
tahun.

Kondisi semacam ini diperkuat dengan kondisi guru 
cukup dan dapat penghasilan yang cukup dari mengajar di 
Madrasah.

Implementasi Hasil Penganggaran Pelaksanaan 
Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

Dengan Sistem Penganggaran Madrasah cukup 
dan mumpuni bagi pengelolaan madrasah diharapkan 
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mampu mendukung pelaksanaan madrasah, tetapi juga 
apabila penganggaran Madrasah kurang mencukupi akan 
mempengaruhi pelaksanaan dengan baik.

Penganggaran di Madrasah Ibtidaiyah memang tidak 
sepenuhnya mencukupi semua program pelaksanaan 
pendidikan Madrasah secara mumpuni namun dengan adanya 
BOS dan TPP secara otomatis membantu kebutuhan anggaran 
dalam kegiatan pembelajaran dan kesejahteraan guru.

Perubahan Penganggaran Madrasah
Hasil Pelaksanaan pendidikan di Madrasah

Dengan memperhatikan kondisi yang ada bahwa 
pemerintah melarang madrasah menarik SPP ke marid 
karena sudah di bantu dengan BOS dan TPP, namun dengan 
adanya kemajuan teknologi pembelajaran secara otomatis 
harus didukung anggaran yang cukup maka bantuan dari 
berbagi pihak perlu untuk dikembangkan dengan tidak 
melanggar aturan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Dengan adanya bantuan dari Pemerintah yang berupa 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan 
Profesi Pendidik (TPP) menjadikan sistem penganggaran 
di Madrasah Ibtidaiyah � Irsyadul Ummah�, semakin 
mumpuni.

2. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan 
pelaksanaan pendidikan Madrasah yang lebih optimal, 
perlu adanya dukungan dari yayasan dan masyarakat 
serta pihak pemangku kepentingan. 

Saran
1. Bila mungkin Pemerintah Daerah seharusnya membuat 

PERDA tentang bantuan pelaksanaan pendidikan dasar, 
karena BOS dan TPP adalah bantuan dari pemerintahan 
pusat yang bersumber dari APBN, sebab PEMDA punya 
tanggung pada pembinaan pendidikan.

2. Dengan beban biaya pelaksanaan pendidikan seiring 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 
harus dibarengi dengan peningkatan proses pendidikan, 
maka para pemangku kepentingan pada Madrasah 
mencari langka yang normatif untuk menaikkan 
anggaran pendapatan dan belanja madrasah
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Smart Mangrove, IbM Pantai Timur Surabaya untuk Mendukung 
Konservasi Mangrove

Smart Mangroves, IbM Surabaya East Coast Support for Mangrove Conservation

Sri Hariani Eko Wulandari, dan Bambang Hariadi
Fakultas Teknologi dan Informatika, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya
E-mail: yani@stikom.edu, bambang@stikom.edu

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Bagi Masyarakat ini bertujuan untuk membantu Kelompok Tani Bintang Timur dan Mangrove Information 
Center sebagai sukarelawan Mangrove untuk membangun kesadaran masyarakat akan pelestarian alam. Solusinya adalah melalui 
aplikasi SMART MANGROVE sehingga menjadi satu media elektronik yang berisi kumpulan materi, yang dapat dipelajari berulang kali 
setelah sampai di rumah. Metode yang akan digunakan untuk membantu kelompok tani mangrove dalam mengedukasi masyarakat: (1) 
Memberi Pelatihan yang akan diberikan meliputi Pelatihan pengetahuan dasar komputer, Pelatihan dasar-dasar Teknologi Informasi, 
Pengenalan internet, Pelatihan Aplikasi Smart Mangrove mangrove (2) Pelibatan mitra dalam kegiatan untuk menjaga sustainability 
program untuk tetap melakukan konservasi mangrove dengan melibatkan peran partisipatif masyarakat. Edukasi dilakukan melalui 
paket aplikasi SMART Mangrove merupakan media edukasi dan informasi mulai dari kerusakan mangrove yang telah terjadi, dampak 
kerusakan, dan upaya penyelamatannya. Tahapan kegiatan adalah a) melakukan observasi pendahuluan ke Ekowisata Mangrove di 
Pamurbaya, untuk mengetahui macam informasi yang akan disampaikan di Aplikasi Pembelajaran SMART MANGROVE, b) Identifikasi 
Masalah melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk menunjang pembuatan aplikasi, c) Pengumpulan data yang berhubungan, seperti 
kondisi real Pamurbaya, kerusakan yang terjadi, kebutuhan ideal pantai, kebutuhan pelestarian alam dan lain-lain, d) Menganalisis dan 
mendesain aplikasi SMART MANGROVE. Luarannya adalah Aplikasi SMART Mangrove sebagai media untuk mendukung pemahaman 
pentingnya konservasi mangrove, Pelatihan TIK: Modul pelatihan TIK, Pelatihan Operasionalisasi CD Pembelajaran, Artikel ilmiah 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dimasukkan dalam jurnal ilmiah.

Kata kunci: media pembelajaran, smart mangrove, konservasi mangrove, tutorial interaktif

ABSTRACT

Service to the Community�s activities aimed to assist Kelompok Tani Mangrove Bintang Timur and Mangrove Information Center 
as a volunteer to build public awareness of nature conservation. The solution is through the application of SMART MANGROVES so 
that a single electronic media that contains a collection of material, which can be studied repeatedly after I got home. The method will 
be used to help the farmer groups mangrove in educating people (1) Provide training that will include the training of basic knowledge of 
computers, training the basics of Information Technology, Introduction to the Internet, Training Application Smart Mangrove mangrove 
(2) The involvement of partners in activities to keep sustainability program to remain on mangrove conservation by involving community 
participation. Education done through the application package SMART Mangrove is a media education and information ranging from 
mangrove damage that has occurred, impact damage, and rescue efforts. Stages of activity is a) observation preliminary to Ecotourism 
Mangrove in Pamurbaya, to know the type of information to be presented on the Aplikasi Pembelajaran SMART MANGROVE, b) 
identification of problems through literature and field studies to support the creation of applications, c) collection of data related, such 
as the condition of real Pamurbaya and damages, as ideal beaches, nature conservation and the needs of others, d) analyzing and 
designing applications SMART MANGROVES. Luarannya is Application SMART Mangrove as media to support understanding of the 
importance of mangrove conservation, ICT training: Training modules ICT, training Operationalization CD Learning, scientific articles 
community service activities that will be included in a scientific journal.

Keywords: instructional media, smart mangrove, mangrove conservation, interactive tutorials

PENDAHULUAN

Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) terbentang dari 
Kenjeran sampai muara Sungai Dadapan yang merupakan 
perbatasan Surabaya dengan Sidoarjo dengan panjang 
pantai 26,5 km. Kawasan Pamurbaya sendiri terletak di 
tepi Selat Madura yang luasnya relatif sempit. Pantai timur 
Surabaya merupakan daerah estuari yang subur, tempat 

berbiaknya berbagai biota karena adanya suplai nutrisi 
yang terus menerus dibawa ombak. Sungai-sungai yang 
mempengaruhinya adalah Sungai Wonokromo, Sungai 
Wonorejo, Sungai Dadapan dan Sungai Keputih. Pantai 
Timur Surabaya merupakan pantai yang landai dengan 
kemiringan 0�3°, pasang surut 1,67 meter, kondisi tanah 
homogen (Sandyclay) dengan kedalaman tanah yang 
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di tembus akar 90 cm. Kondisi ini sangat sesuai bagi 
tumbuhnya mangrove, sehingga di sana mangrove di jumpai 
dapat tumbuh dengan baik.

Secara geografis maupun ekologis, kawasan Pamurbaya 
memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Surabaya. 
Salah satunya adalah mencegah ancaman intrusi air laut. 
Keberadaan hutan mangrove di Pamurbaya juga memiliki 
fungsi menetralisir limbah terutama logam berat yang 
masuk ke laut.

Keberadaan hutan mangrove ini mampu menyedot 
kedatangan 147 spesies burung. Dari 84 spesies burung yang 
diketahui menetap di Pamurbaya, 12 spesies termasuk jenis 
yang dilindungi. Di sana juga sebagai tempat persinggahan 
ribuan burung migran setiap tahun. Diketahui ada 44 jenis 
burung migran yang singgah di Pamurbaya. Burung tersebut 
kebanyakan asal Benua Australia menuju Eropa. Hutan 
mangrove ini sudah menjadi destinasi ekowisata baru di kota 
Surabaya. Berdasar data Status Lingkungan Hidup Daerah 
Kota Surabaya tahun 2011, ekosistem mangrove di Wonorejo 
memiliki total area sebesar 51,38 ha. Dari luas tersebut, 
area konservasi mangrove mengalami kerusakan sebesar 
14,006 ha atau sekitar 27%, sedang konservasi mangrove di 
Gunung Anyar mengalami kerusakan sebesar 13,075 ha atau 
sekitar 18,5% dari total area sebesar 70,403 ha. Kandungan 
logam berat di dalam substrat lumpur di dasar perairan 
dan biota di Pantai Timur Surabaya juga telah melebihi 
ambang batas FAO/WHO yang menetapkan kandungan 
logam berat bersifat akumulatif dan kronis untuk biota 
laut. Hal ini menunjukkan bahwa dasar perairan pesisir dan 
sungai telah menjadi perangkap logam berat yang terdapat 
dalam limbah cair yang dibuang ke sungai (Arisandi, 
2001). Sampah yang terbawa melalui aliran sungai pun 
turut menyumbang kerusakan hutan mangrove di wilayah 
pantai timur Surabaya. Selain kerusakan lingkungan, Hutan 
mangrove juga mengalami ancaman berupa turunnya luasan 
hutan mangrove akibat aktivitas manusia terhadap ekosistem 
mangrove. Beberapa aktivitas manusia terhadap ekosistem 
mangrove adalah tebang habis, pengalihan aliran air tawar, 
konversi menjadi lahan pertanian, perikanan, pembuangan 
sampah cair, pembuangan sampah padat, pencemaran 
minyak akibat terjadinya tumpahan minyak dalam jumlah 
besar, penambangan dan ekstraksi mineral.

Hutan Mangrove di Pamurbaya ini berada di bawah 
pembinaan Dinas Pertanian  kota Surabaya. Untuk menjaga 
dan mengelola hutan mangrove tersebut, Dinas Pertanian 
dan pemerintah Kota Surabaya melibatkan Camat Rungkut, 
perangkat kelurahan dan beberapa kelompok tani mangrove, 
ekowisata mangrove Wonorejo dan ekowisata mangrove 
Gunung Anyar untuk melakukan konservasi hutan 
mangrove. Berdasarkan hasil analisis dari keadaan yang 
ada dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi mitra 
adalah sebagai berikut: (1) Sukarelawan harus mengedukasi 
pengunjung Kawasan Konservasi Mangrove secara lisan 
tanpa teks atau media dampaknya adalah informasi yang 
disampaikan tidak standard dan terbatas; (2) Informasi 

jenis mangrove dan manfaatnya sangat banyak sementara 
waktu  dan  kemampuan menyampaikan informasi terbatas 
dan (3) IT bisa membantu sukarelawan dalam sosialisasi 
konservasi mangrove,  tetapi  penguasaan IT yang dimiliki 
para sukarelawan kurang.

ANALISIS SITUASI

Fungsi Hutan Mangrove di Pantai Timur Surabaya sangat 
penting antara lain: mencegah abrasi, menetralisir limbah 
terutama logam berat, menjadi habitat bagi flora & fauna, 
Pengatur iklim mikro, dan wahana pendidikan lingkungan. 
Ekosistem mangrove Pamurbaya mengalami kerusakan 
sebesar 14,006 ha atau sekitar 27% dari total area . Jumlah 
ini meningkat setiap tahun karena pembalakan liar, sampah 
dan pembangunan perumahan. Saat ini, Sukarelawan 
Kelompok Tani Mangrove melakukan upaya sosialisasi 
konservasi melalui penanaman bibit mangrove secara lisan. 
Target sosialisasi konservasi adalah anak usia sekolah hingga 
masyarakat umum yang mengenyam pendidikan

METODE PENELITIAN

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan utama yang 
ditemukan di kedua mitra yaitu: Bagaimana membantu 
Kelompok Tani Bintang Timur dan Mangrove Information 
Center sebagai sukarelawan Mangrove untuk membangun 

Identifikasi Permasalahan
Kelompok Tani Mangrove

Analisa Kebutuhan Pengguna

Strategi yang diusulkan :
1. Aplikasi SMARTMANGROVE
2. Pelatihan Bagi Mitra
3. Pendampingan Penggunaan Aplikasi

Pengambilan Gambar dan
Pembuatan Aplikasi Smart mangrove

Pelatihan bagi Mitra mengenai:
1. Pengenalan Dasar Komputer
2. Pengenalan TIK
3. Pengenalan Internet
4. Pengoperasian Smart Mangrove

Pendampingan
Penggunaan Aplikasi

Serah Terima Media Pembelajaran
Konservasi Mangrove

Gambar 1. Metode Penelitian
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kesadaran masyarakat akan pelestarian alam. Solusinya 
adalah melalui aplikasi SMART MANGROVE sehingga 
menjadi satu media elektronik yang berisi kumpulan 
materi, yang dapat dipelajari berulang kali setelah sampai 
di rumah. Agar dapat mengoptimalkan media SMART 
MANGROVE, maka perlu membekali para sukarelawan 
dengan kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
serta Operasionalisasi Mangrove.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa 
tahapan, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan IbM, dimulai dengan diskusi pendahuluan 
di sisi teori mengenai mekanisme sosialisasi konservasi 
mangrove yang dilakukan selama ini. Untuk memastikan 
hal ini maka perlu diketahui aktivitas Kelompok Tani 
Mangrove. Proses identifikasi masalah diperoleh melalui 
wawancara, survey ke lokasi. Beberapa aktivitas dapat 
dilihat pada Gambar 2, 3, 4.

Hasil dari identifikasi masalah adalah penentuan tujuan 
yang akan dicapai dari IbM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengetahuan Sukarelawan Kelompok 
Tani Manrgove melalui Pelatihan dasar komputer.

2. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3. Pelatihan dasar-dasar internet dan cara cepat browsing 

di internet.
4. Pembuatan Aplikasi SMART Mangrove sebagai media 

untuk mendukung pemahaman pentingnya konservasi 
mangrove.

5. Buku panduan manual untuk operasional Aplikasi 
SMART Mangrove.

Berikut ini hasil yang telah dicapai dalam kegiatan 
Ipteks bagi Masyarakat.

Pelatihan Dasar Komputer
Sebagian besar sukarelawan kelompok tani Mangrove 

adalah tidak mengenyam pendidikan formal. Bahkan hanya 
2 orang yang pernah mengoperasikan komputer, maka materi 
pertama kali yang diberikan adalah Pelatihan ini berisi 
pengetahuan dasar komputer yang dapat dimanfaatkan untuk 

 

Gambar 2. Survei Identifikasi Masalah

Gambar 3. Proses pembibitan oleh Kelompok Tani mangrove

Gambar 4. Wawancara

Gambar 5. Pelatihan Komputer
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Aplikasi Smart Mangrove mangrove dalam mengoperasikan 
computer untuk mendukung sosialisasi. Modul ini memuat: 
(1) Pengenalan komputer (2) Pengoperasian microsoft 
windows (3) Pengenalan Microsoft office.

Ketiga materi diatas dipilih, karena ketiga pengetahuan 
tersebut akan digunakan sukarelawan untuk mengoperasikan 
aplikasi Smart Mangrove seperti ada Gambar 5

Pelatihan TIK
Setelah mengikuti Pelatihan komputer, para sukarelawan 

kelompok tani mangrove memahami bahwa komputer 
dapat membantu mereka menjelaskan tentang pentingnya 
konservasi mangrove kepada masyarakat terutama 
Pengunjung MIC. Strategi berikutnya adalah memberi 
mereka pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan 
Komunikasi yang dapat digunakan membantu memberi 
penjelasan dengan lebih baik.

Berdasarkan data dari Mangrove Information Center 
(MIC), pengunjung MIC sebagian besar adalah siswa sekolah 
dan masyarakat umum yang mengenyam pendidikan. Oleh 
sebab itu, Teknologi informasi dan Komunikasi perlu 
dipahami agar dapat memberi informasi berbagai alternatif 
media yang dapat digunakan sosialisasi. Apalagi selama ini 
mereka masih berkomunikasi secara lisan dibantu dengan 
pengeras suara. Para sukarelawan ini belum memanfaatkan 
TIK dalam menjalankan aktivitas sosialisasi. Aktivitas 
pelatihan TIK seperti terlihat pada Gambar 6.

Pelatihan Internet
Untuk menambah wawasan mengenai Mangrove, cara 

penanamannya, manfaat dan cara mengolah mangrove, 
maka, peneliti memberi materi internet. Tujuan dari pelatihan 
ini adalah, agar para sukarelawan Kelompok Tani Mangrove 
dapat terus menerus mengembangkan pengetahuannya.

Gambar 6. Pelatihan TIK

Berdasarkan data dari MIC, para sukarelawan Kelompok 
Tani mangrove belajar mengenai Mangrove melalui otodidak 
dan training singkat dari dinas pertanian kota Surabaya. 
Oleh sebab itu, agar mereka mendapat pengetahuan 
seputar mangrove secara mudah, murah dan menarik, 
para sukarelawan diberi materi dasar-dasar internet dan 
bagaimana mencari bahan di internet dengan cepat.. Modul 
ini memuat:
(1) Pengenalan Dasar WWW (World Wide Web) (2) 
Electronic Mail/Email/Messaging (3) Manfaat Internet. 
Aktivitas pelatihan internet dapat dilihat di Gambar 4.

Pembuatan Aplikasi Smart Mangrove
Berikut ini aplikasi Smart mangrove yang dirancang 

agar dapat digunakan sebagai sarana sosialiasi konservasi 
Mangrove di Pantai Timur Surabaya.

Cover depan CD Smart Mangrove dapat dilihat pada 
Gambar 7.

Karena tujuan dibuatnya aplikasi adalah untuk 
mendukung konservasi Mangrove, maka desain dibuat 
dengan menonjolkan warna hijau agar menimbulkan 
persepsi segar. Background gedung-gedung menunjukkan 
bahwa lokasi konservasi adalah di kota metropolis yaitu 
Surabaya. Karakter Komika dipilih Wanita Bertopi dengan 
membawa kamera untuk menunjukkan sosok pemudi aktif 
yang suka berpetualang menjaga lingkungan sekitar.

Gambar 7. Cover CD

Gambar 8. Menu pada media pembelajaran
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Materi pembelajaran terdiri dari 4 menu, seperti terlihat 
pada Gambar 8.

Ada 4 materi utama pada yaitu
1. Profile Mangrove, sub menu dalam Profile Mangrove 

adalah
a. Definisi Mangrove
b. Ekosistem Mangrove c. Kawasan Konservasi
d. Kondisi kerusakan saat ini
e. Dampak Kerusakan
f. Upaya Penyelamatan

2. Mangrove Bagi Kehidupan
a. Manfaat tanaman mangrove
b. Fungsi hutan mangrove

3. Mengenal mangrove lebih dalam
a. Jenis jenis mangrove
b. Cara perkembangbiakan mangrove

4. Uji Kompetensi Seputar Mangrove

Materi tentang jenis-jenis Mangrove dapat dilihat pada 
Gambar 10.

Gambar 9. Menu Fungsi Mangrove

Gambar 10. Jenis Jenis Mangrove

Gambar 11. Menu Quiz

Untuk menguji kemampuan pemahaman mengenai 
Mangrove dan lingkungannya, disediakan menu Quiz. Agar 
mudah dipahami dan diukur, maka Quiz disediakan dalam 
bentuk multiple choice.

Hasil Uji Coba
Setelah dilakukan uji coba diperoleh hasil bahwa 

Aplikasi Pembelajaran SMART MANGROVE sudah 
berfungsi dengan baik dan lancar, baik Semua foto dan 
video dapat diakses.

Hasil Deployment
Hasil dari tahap deployment ini adalah pengguna dapat 

mengakses Aplikasi Pembelajaran SMART MANGROVE 
kedua Kelompok Tani MANGROVE dalam CD 
Pembelajaran.

Hasil Pelatihan Program
Hasil dari pelatihan ini adalah pengguna Aplikasi 

Pembelajaran SMART MANGROVE utama yaitu 
administrator dapat mengoperasikan program dengan baik. 
Jadi kemampuan petugas Kelompok Tani MANGROVE 

Gambar 12. Pelatihan Smart Mangrove
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dalam mengoperasikan Aplikasi Pembelajaran SMART 
MANGROVE terbentuk dalam pelatihan ini. Dokumentasi 
pelatihan Aplikasi Smart mangrove dapat dilihat pada 
Gambar 12 dan 13.

Hasil Pengolahan Angket
Setelah melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang telah 

dibuat dengan cara menyebarkan dan mengolah angket ke 
14 responden, maka diperoleh hasil evaluasi yaitu aplikasi 
ternyata dinilai sudah baik atau kuat dalam hal tampilan 
aplikasi, kemudahan penggunaan aplikasi, dan tingkat 
penerimaan aplikasi. Aplikasi bahkan dinilai sangat 

Gambar 13. Pelatihan Aplikasi

baik atau sangat kuat dalam hal fitur/fungsi aplikasi dan 
kebermanfaatan aplikasi. Hasil pengolahan angket ini dapat 
dilihat pada Tabel 1.

KESIMPULAN

Aplikasi Pembelajaran SMART MANGROVE yang 
dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi sarana 
publikasi kedua Kelompok Tani MANGROVE ke masyarakat 
luas sehingga kedua Kelompok Tani MANGROVE ini 
dapat lebih dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat, 
terutama di dunia maya. Selain itu, Aplikasi Pembelajaran 
SMART MANGROVE juga dinilai baik dalam hal tampilan, 
kemudahan penggunaan, dan tingkat penerimaan pengguna. 
Aplikasi Pembelajaran SMART MANGROVE bahkan dinilai 
sangat baik dalam hal fitur aplikasi dan kebermanfaatan 
aplikasi.
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Tabel 1. Hasil Pengolahan Nilai Angket

Pertanyaan
Tampilan aplikasi Kemudahan aplikasi Fungsi/Fitur aplikasi Manfaat aplikasi Penerimaan aplikasi

Jawaban Nilai Jumlah Skor Jumlah Skor Jumlah Skor Jumlah Skor Jumlah Skor
Sangat Baik 5  3 15  4 20 7 35 8 40  4 20
Baik 4 10 40 10 40 7 28 6 24 10 40

Cukup Baik 3  1  3  0  0 0  0 0  0  0  0
Buruk 2  0  0  0  0 0  0 0  0  0  0
Sangat Buruk 1  0  0  0  0 0  0 0  0  0  0
Jumlah Skor 58 60 63 64 60
Interpretasi Skor 83% 86% 90% 91% 86%


