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Pengaruh GATT dalam Politik Hukum Bidang Penanaman Modal 
di Indonesia

(GATT Influences for Investment in Politic of Law in Indonesia)

Khoirul Hidayah
STIE Gempol Pasuruan

ABSTRAK 
Era Globalisasi dan pasar bebas terkait dengan upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional diperlukan peningkatan 

penanaman modal yaitu dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Penanaman modal dapat dilakukan dengan 
menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penamaman modal dianggap mempunyai arti yang 
sangat  penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upaya adalah penetapan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keberadaan Undang-Undang  tersebut diharapkan  menjadi sumber hukum 
bagi pelaksanaan teknis penanaman modal baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Keikutsertaan Indonesia di dalam WTO dan 
perjanjian GATT telah merubah politik hukum nasional. Politik hukum Indonesia bidang ekonomi yang semula hanya memperhatikan 
kepentingan nasional, namun seiring dengan keanggotaan Indonesia di dalam WTO, maka politik hukum ekonomi nasional juga harus 
memperhatikan kepentingan internasional. Pengaturan penanaman modal dalam hal ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 
ekonomi dalam GATT yang wajib ditaati oleh Indonesia. Prinsip nondiskriminasi terhadap penanam modal dalam negeri dan penanam 
modal luar negeri adalah salah satu prinsip penting di dalam GATT yang sekarang sudah diatur di dalam UU No. 25 Tahun 2007.

Kata kunci: GATT, politik hukum, penanaman modal

ABSTRACT

In Globalization and free market, Indonesia must accelerate national economic development and to realize Indonesian political and 
economic sovereignty, it is necessary to step up investments in order to turn economic potentials into real economic strength by use of 
funds derived from both home and abroad. The investment means any form of investing activity by both domestic and foreign investors 
to do business. Investment has important mean in the development of national economy, to support the investment in Indonesia, the 
goverment publish Law number 25 of 2007 concerning intvestments. Indonesia’s participation in diverse international cooperation with 
respect to investments, like World Trade Organization has also posed various consequences to be faced and complied with. Indonesia 
participation in WTO had ratify General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) as role play to members in international trade. This 
agreement had effect in Indonesia the law of politic in economic sector. Beside national interest, the regulation must be due regard 
the international interest. The investment regulation must accord with the GATT principles. The Law number 25 of 2007 concerning 
intvestments have include nondiscrimination principles, it is not differences between domestic and foreign investors to do business in 
Indonesia.

Key words: GATT, the politic of law, investments

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan pasar bebas telah mempengaruhi 
kondisi ekonomi nasional. Tuntutan percepatan 
pembangunan ekonomi nasional dalam hal ini memerlukan 
peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi 
ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Indonesia tidak 
bisa hanya mengandalkan penanam modal dalam negeri, 
namun juga membutuhkan penanam modal asing untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Penamaman modal mempunyai arti yang sangat  penting 
bagi pembangunan ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan 
hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah 
penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal. Oleh karena itu dengan adanya Undang-
undang  tersebut diharapkan  menjadi sumber hukum bagi 
pelaksanaan teknis  penanaman modal baik di luar dan di 
dalam negeri. Adanya landasan hukum dalam pembangunan 
ekonomi Indonesia, diharapkan dalam menghadapi  
perubahan  perekonomian global dan  keikutsertaan dalam 
berbagai kerja sama internasional, maka dapat diciptakan 
iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, 
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan 
tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (pasal 21 huruf 
a dan pasal 22)1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18,  
pemerintah telah memberikan kemudahan pelayanan dan/
atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk 
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memperoleh antara lain :hak atas tanah, fasilitas pelayanan 
keimigrasian dan fasilitas perizinan impor. Belum lama 
diundangkan Undang-Undang Penanaman Modal, beberapa 
sekelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  
mengajukan  judicial review ke Mahkamah Konstitusi   yang 
menganggap bahwa Undang-Undang Penanaman Modal 
adalah bersifat liberal dan berpotensi menyengsarakan 
rakyat. Mereka menganggap muatan Undang-Undang 
Penanaman Modal yang dinilai sangat liberal, dan tidak 
sesuai dengan yang diamanahkan di dalam UUD 1945.

Keberadaan Undang-Undang Penanaman Modal yang 
baru adalah tidak terlepas dari keikutsertaan Negara 
Indonesia dalam WTO dan Indonesia telah meratifikasi 
keanggotaannya di dalam Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia (The Agreement of World Trade 
Organization Establishment). Ratifikasi tersebut telah 
mengikat Indonesia terhadap seluruh hasil Marrakesh 
Agreement. Keadaan ini akan melahirkan konsekwensi 
hukum yang lebih besar terhadap peraturan perundang-
undangan nasional, termasuk pengaturan penanaman 
modal di Indonesia. Karena dalam perjanjian-perjanjian 
perdagangan dalam WTO itu dimuat kesepakatan-
kesepakatan atau peraturan-peraturan dan komitmen 
negara-negara anggota (termasuk Indonesia). Salah satu hal 
penting yang menjadi bagian dari komitmen internasional 
itu adalah kewajiban dari anggota WTO untuk membuka 
akses pasar negara anggotanya, baik terhadap perdagangan 
barang maupun jasa. Dalam pelaksanaannya pembukaan 
akses pasar tersebut, diberlakukan General Agreement of 
Tariffs and Trade (GATT) sebagai aturan mainnya.2

 World Trade Organization (WTO) adalah suatu 
organisasi perdagangan antar bangsa-bangsa dengan 
kekuasaan regulasi, judicial review dan pengayoman, 
yang didirikan berdasarkan Uruguay Round dari General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dengan maksud 
untuk mencapai suatu perdagangan dunia yang lebih 
tertib, lancar, bebas, liberal, transparan, dan prediktif 
dengan sengketa yang dapat diselesaikan secara adil.3 

Dengan melihat pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa 
kedudukan dan peranan World Trade Organization (WTO) 
adalah sangat penting bagi suatu perdagangan dunia seperti 
halnya posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang 
ingin meningkatkan perekonomiannya melalui perdagangan 
dunia. Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 
yang akan dibahas di dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimanakah politik hukum ekonomi nasional di 

Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh GATT dalam politik hukum 

ekonomi bidang penanaman modal di Indonesia?

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)4

World Trade Organization secara resmi berdiri pada 
tanggal 1 Januari 1995, sistem perdagangan itu sendiri 
telah ada setengah abad yang lain. Sejak tahun 1948, 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sebagai 
Persetujuan Umum mengenai tarif dan Perdagangan telah 
membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-
1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai 
perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan 
perdagangan internasional tertinggi. GATT sebagai 
organisasi dan peraturan-peraturan yang dihasilkan masih 
bersifat sementara.

Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk 
International Trade Organization (ITO), suatu badan 
khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton 
Woods (IMF dan Bank Dunia). Faktor pendorongnya adalah 
keinginan untuk bangkit dari kehancuran akibat Perang 
Dunia II dan mengakhiri pengaruh sistem proteksionisme 
yang berkembang sejak awal tahun 1930.

Hampir setengah abad teks legal GATT masih tetap sama 
sebagaimana pada tahun 1948 dengan beberapa penambahan 
antaranya bentuk persetujuan ”plurilateral” (disepakati 
oleh beberapa negara saja) dan upaya-upaya pengurangan 
tarif. Masalah-masalah perdagangan diselesaikan melalui 
serangkaian perundingan multilateral yang dikenal 
dengan nama “Putaran Perdagangan (trade round)”, untuk 
mendorong liberalisasi perdagangan internasional.

Pada tahun-tahun awal, Putaran Perdagangan GATT 
mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan 
tariff. Kemudian pada Putaran Kennedy (pertengahan 
tahun 1960-an) dibahas persetujuan Anti Dumping (Anti 
Dumping Agreement). Putaran Tokyo selama tahun 1970-an 
merupakan upaya terbesar pertama untuk menanggulangi 
hambatan perdagangan (non-tariff barriers) dan perbaikan 
sistem perdagangan.

Putaran terakhir dan terbesar adalah Putaran Urugay 
berlangsung dari 1986 sampai 1994 dan mengarah Kepada 
pembentukan WTO. GATT terutama ditujukan untuk hal-
hal yang terkait dengan barang, sedangkan WTO mencakup 
juga perdagangan jasa, dan kekayaan intelektual (Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right).

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi 
Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan 
internasional yang secara khusus mengatur masalah 
perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral 
WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-
aturan dasar perdagangan internasional. Sebagai hasil 
perundingan yang ditandatangani oleh negara-negara 
anggota tersebut terdapat perjanjian antar negara anggota 
yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam 
pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun 
ditandatangani oleh pemerintah, tujuannya ialah untuk 
membantu para produsen barang dan importir dalam 
kegiatan perdagangan. 

Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri 
WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan 
WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang 
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia (The Agreement of World Trade Organization 
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Establishment). Keadaan ini melahirkan konsekwensi 
hukum yang lebih besar terhadap peraturan perundang-
undangan nasional, termasuk pengaturan penanaman modal 
asing di Indonesia

Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk 
memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan 
perdagangan antara negara anggota dalam implementasi 
perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang 
terdapat di dalam Annex Persetujuan WTO. Berikut ini 
prinsip-prinsip yang ada di dalam GATT-WTO:
1. Tarif sebagai satu-satunya jenis hambatan perdagangan 

yang sah.
2. Resiprositas/timbal balik
3. Nondiskriminatif
4. transparan
5. Perlakuan khusus yang lebih menguntungkan bagi 

negara berkembang dan negara yang terbelakang.5

Ketentuan-ketentuan dari General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT) yang diterapkan terhadap penanaman 
modal asing adalah sebagai berikut:6
1. Masalah national Treatment (Artikel III dari General 

Agreement on Tariffs and Trade)
2. Masalah pembatasan kuantitatif (quantitative 

restriction) dalam Artikel XI dari GATT
3. Perkecualian-perkecualian dalam GATT
4. Kewajiban transparansi (Artikel X dari GATT)
5. Konsultasi di antara para anggota WTO jika terjadi 

perselisihan (Artikel XXII dari GATT)
6. Cara penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat artikel 

XXIII dan The Disputes Settlement Understanding.

GATT adalah tidak sama dengan WTO. World Trade 
Organization (WTO) adalah GATT ditambah dengan 
banyak kelebihan. Untuk lebih jelasnya, General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT) adalah: 
1) GATT sebagai suatu persetujuan internasional, yaitu 

suatu dokumen yang memuat ketentuan untuk mengatur 
perdagangan internasional.

2) GATT sebagai suatu Organisasi internasional yang 
diciptakan lebih lanjut untuk mendukung persetujuan 
tersebut. Teks persetujuan GATT dapat disetarakan 
sebagai undang-undang, organisasi GATT seperti 
parlemen dan pengadilan yang digabungkan ke dalam 
satu lembaga. 

GATT sebagai suatu persetujuan, masih tetap eksis dan 
telah diperbarui. GATT telah diubah dan dimasukkan ke 
dalam persetujuan WTO yang baru. Walaupun GATT tidak 
ada lagi sebagai organisasi internasional, persetujuan GATT 
masih tetap berlaku. Teks lama dikenal dengan “GATT 
1947” dan versi terbaru dikenal dengan “GATT 1994”.

Politik Hukum Ekonomi Nasional 
Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara 

negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah 

berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di 
masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-
citakan.7Adapun kata nasional diartikan sebagai wilayah 
berlakunya politik hukum. Dari pengertian tersebut maka 
yang dimaksud politik hukum nasional adalah kebijakan dasar 
penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang 
hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber 
dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai 
tujuan negara yang dicita-citakan.8 Dengan demikian yang 
dimaksud politik hukum ekonomi nasional adalah kebijakan 
dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum ekonomi. 

Menurut Imam Syaukani kebijakan atau arah yang 
akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah 
pembangunan hukum nasional, adalah sebagai bentuk dari 
kristalisasi kehendak-kehendak rakyat. Rumusan politik 
hukum nasional yang terdapat dalam Garis-garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). Pada butir ke-2 TAP MPR No. IV/
MPR/1999 GBHN tentang Arah Kebijakan bidang hukum 
dikatakan:9

”Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan 
terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama 
dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan 
warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, 
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya 
dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.”

Berdasarkan kutiban di atas maka sistem hukum 
nasional harus dilakukan pembaharuan hukum yang 
sesuai dengan pembangunan dan tujuan reformasi. Hal ini 
sesuai dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dan 
Soenaryati Hartono, hukum harus menjadi motor pengarah 
dan pengatur arah perkembangan masyarakat Indonesia. 
Maka itu juga hukum ekonomi tidak saja mencakup kajian 
kebijakan-kebijakan hukum di bidang ekonomi (campur 
tangan pemerintah dalam urusan ekonomi), tetapi juga 
menyoal perkaitan hukum dengan pembangunan dan 
modernisasi.10

Menurut TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang 
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 (Bab 
IV, B. Ekonomi), politik ekonomi nasional adalah sebagai 
berikut: 
1. Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Sistem Ekonomi 

Pasar: “Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan 
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan 
dengan prinsip persaingan sehat ..........”. 

2. Mengakui Ketidaksempurnaan Pasar: “Mengembangkan 
persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan 
terjadinya struktur monopolistik dan berbagai struktur 
pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat”; 

3. Peranan Pemerintah Mengoreksi Ketidaksempurnaan 
Pasar: “Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam 
mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan 
menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu 
mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, 
subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan 
dan diatur dengan undang-undang.” 



4  Jurnal Ekonomika, Vol. 5 No. 1 Juni 2012: 1–5

Kedua TAP MPR tersebut satu sama lain saling 
melengkapi, sehingga Indonesia telah memiliki politik 
ekonomi pembangunan era reformasi yang jelas dan tegas 
yang pokok-pokoknya sebagai berikut: 
1. Membangun Sistem Ekonomi Kerakyatan 
2. Melaksanakan Ekonomi Pasar 
3. Melaksanakan Persaingan yang Sehat 
4. Pemerintah Mengoreksi Ketidaksempurnaan Pasar 
5. Menentang Monopoli 
6. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Sebagai Tulang 

punggung Ekonomi Nasional

Sebagaimana politik ekonomi yang sudah dijelaskan 
di atas, maka politik hukum ekonomi Indonesia dalam 
menghadapi perdagangan bebas dengan tidak meninggalkan 
prinsip kepentingan nasional, harus menyesuaikan dengan 
kebutuhan globalisasi. Penanaman modal baik dalam negeri 
atau luar negeri seiring dengan dibukanya perdagangan 
bebas, harus dapat memberikan kesejahteraan bagi 
masyarakat Indonesia. 

Pengaruh GATT dalam Politik Hukum Penanaman 
Modal di Indonesia 

Dalam rangka membahas politik hukum bidang 
penanaman modal adalah juga terkait dengan politik 
ekonomi sebuah negara. Salah satu tujuan negara adalah 
untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dan hal tersebut 
disebutkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 
Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi 
nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu 
menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. 
Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi 
kerakyatan dimantapkan lagi dengan ketetapan MPR Nomor 
XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka 
demokrasi ekonomi sebagai sumber hukum materiil. 
Dengan demikian pengembangan penanaman bagi usaha 
mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari 
kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut penanaman modal harus 
menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional 
dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan 
kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional 
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu 
sistem perekonomian yang berdaya saing. 

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya 
dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat 
iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui 
perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, 
kepastian hukum di bidang penanaman modal, iklim usaha 
yang kondusif dan keamanan berusaha.

Terbitnya Undang-Undang No. 25 tahun 2007 yang 
mengatur penanaman modal di Indonesia telah memberikan 
kepastian hukum bagi investor dalam menanamkan 

modalnya. Undang-undang ini telah menghapuskan undang-
undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.11 tahun 
1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang 
No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. 
Dalam undang-undang yang baru kemudahan-kemudahan 
fasilitas yang diberikan kepada penanam modal dalam 
negeri juga diberikan pada penanam modal luar negeri. 
Hal ini disebabkan karena Undang-Undang penanaman 
modal yang baru telah menganut prinsip nondiskriminasi 
sebagaimana diatur di dalam GATT, di mana pemerintah 
memperlakukan ketentuan yang sama antara penanam 
modal dalam negeri dan penanam modal asing. 

Untuk menjelaskan pengaruh GATT dalam politik 
hukum nasional di Indonesia, maka sebelumnya akan 
dibicarakan terlebih dahulu keterikatan Indonesia dengan 
perjanjian GATT (General Agreement of Tariffs and Trade). 
Keterikatan tersebut, dalam hal ini dapat dijelaskan melalui 
teori keterkaitan hukum Internasional dengan hukum 
nasional yaitu teori monisme. Teori ini mendasarkan 
bahwasannya ada kesatuan hukum yang mengatur hidup 
manusia. Hukum internasional dan hukum nasional 
merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar 
yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Ada dua 
pandangan dalam madzab ini, yaitu pandangan monisme 
dengan primat nasional dan pandangan monisme dengan 
primat Internasional. Berkaitan dengan tulisan ini, maka 
penulis kan menggunakan pandangan monisme primat 
internasional.

Menurut pandangan monisme dengan primat 
Internasional, hukum nasional itu bersumber pada hukum 
Internasional yang menurut pandangannya merupakan 
suatu perangkat ketentuan hukum yang hirarkis lebih 
tinggi. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada 
hukum Internasional dan pada hakekatnya berkekuatan 
mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang 
dari hukum Internasional. 

Dengan menggunakan pandangan monisme primat 
Internasional, maka GATT sebagai bagian dari hukum 
internasional juga mengikat terhadap hukum nasional 
Indonesia. Pada praktek pasca Uruguay Round, banyak 
Negara berkembang yang mengikuti hukum nasionalnya 
dengan hukum Internasional yang dibuat lewat perjanjian. 
Begitu juga kalau melihat keberadan GATT-WTO sangat 
mempengaruh secara politis terhadap kebijakan yang dibuat 
oleh Negara.11

GATT tidak secara otomatis mengikat Indonesia, jika 
Indonesia tidak meratifikasinya. Sebagaimana diketahui 
Indonesia telah meratifikasi keanggotaan WTO di dalam 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. GATT yang dipayungi 
oleh WTO secara otomatis mengikat Indonesia. Hal ini 
disebabkan karena Undang-undang No. 7 Tahun 1994 selain 
mengesahkan keanggotaan WTO juga mengesahkan semua 
perjanjian yang dihasilkan oleh WTO termasuk GATT. 

Dengan menggunakan madzab di atas, maka Undang-
Undang No. 7 Tahun 1994 telah mengikat Indonesia 
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tunduk pada GATT dan menyesuaikan hukum nasional 
dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam GATT, 
termasuk pengaturan terhadap penanaman modal. Hal ini 
mengakibatkan secara politis, hukum ekonomi di Indonesia 
telah dipengaruhi oleh WTO dan ditentukan secara tidak 
langsung, mengikat dan memaksa terhadap kebijakan politik 
hukum di Indonesia. 

Salah satu prinsip penting di dalam GATT adalah prinsip 
non diskriminasi (tidak membedakan). Prinsip tersebut 
meliputi prinsip national treatment (perlakuan sama) dan 
prinsip Most Favoured Nation (MFN). Perubahan mendasar 
pada undang-undang penanaman modal yang baru adalah 
adanya prinsip non diskriminasi sebagaimana yang 
ditentukan di dalam GATT. 

Prinsip national treatment mengatur bahwa tidak 
diperbolehkan bagi suatu negara memperlakukan tidak sama 
antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal 
asing. Prinsip ini juga ditunjukkan dalam hal kebijakan 
dasar penanaman modal sebagaimana disebutkan di dalam 
pasal 4 ayat 2 bahwasannya pemerintah memberi perlakuan 
yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam 
modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan 
nasional.

Prinsip MFN disebutkan dalam Undang-Undang 
Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, pasal 3 (1) yang 
menjelaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan 
berdasarkan prinsip perlakuan yang sama dan tidak 
membedakan asal negara. Prinsip ini menjelaskan bahwa 
Indonesia harus membuka perdagangan dengan semua 
negara anggota WTO tanpa membedakan antara negara 
satu dengan negara yang lainnya. 

Kesiapan Indonesia menghadapi perdagangan bebas 
harus dilkakukan mulai dari peraturan perundang-
undangannya, aparat pemerintah dan para pelaku usaha. 
Pemahaman yang sama terhadap GATT oleh para pembuat 
peraturan mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat dan semua 
lembaga pemerintah harus terus dilakukan sehingga 
peraturan perundang-undangan tidak saling tumpang tindih 
dan bertentangan, karena akan mempersulit penanam modal 
asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu juga para 
pelaku usaha dalam negeri harus siap bersaing secara sehat 
dalam menghadapi perdagangan bebas. 

Undang-undang penanaman modal yang baru telah 
memberi peluang terhadap investor asing untuk berinvestasi 

di Indonesia. Peluang ini diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan negara dan juga meningkatkan kesejahteraan 
rakyat.

PENUTUP

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Penanaman 
Modal, maka politik hukum bidang penanaman modal di 
Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas telah 
berubah dan telah dilakukan penyesuaian dengan prinsip-
prinsip dalam perjanjian GATT. Penyesuaian ini juga harus 
dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan penanaman modal. Pengaturan 
penanaman modal sejak keangotaan Indonesia dalam WTO, 
maka selain kepentingan nasional juga memperhatikan 
kepentingan internasinal. Untuk melindungi kepentingan 
nasional Indonesia harus dapat menyiapkan perangkat 
peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan 
kepentingan nasional akibat perdagangan bebas. Indonesia 
harus dapat memanfaatkan sebesar-besarnya keberadaan 
penanam modal asing untuk kesejahteraan rakyat. Politik 
hukum ekonomi Indonesia meskipun harus menyesuaikan 
dengan prinsip-prinsip GATT, namun harus diperhatikan 
juga manfaat keanggotaan dalam WTO untuk kepentingan 
kesejahteraan rakyat.
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Atribut Produk sebagai Dasar Keputusan Pembelian Susu

(Product Attributes as Base on Purchasing Decision a Milk)

Arijo Isnoer Narjono
Dosen PNS-DPK pada STIE ASIA Malang

ABSTRAK

Perkembangan dunia bisnis sudah dinilai semakin ketat. Salah satunya dalam bidang perdagangan minuman, yaitu susu yang 
mengandung vitamin, mineral dan bernilai gizi tinggi. Susu sangat baik untuk pertumbuhan dan kecerdasan terutama untuk anak-anak 
yang masih dalam tahap pertumbuhan. Saat ini banyak sekali produk susu yang beredar di pasaran , salah satunya adalah susu Dancow. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Merek, Mutu, Kemasan dan Harga berpengaruh secara signifikan baik secara simultan dan 
parsial terhadap keputusan pembelian susu Dancow pada Citra Swalayan Singosari Kabupaten Malang. Faktor merek mempunyai 
pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian susu Dancow pada Citra Swalayan Singosari Kabupaten Malang.

Kata kunci: atribut produk, keputusan pembelian

ABSTRACT

Business developments are assessed more rapidly. One of them trade in beverages, namely milk containing vitamins, mineral, and 
nutritional value. Milk is good for growth and intelligence, especially for children who are still growing. We have a lot of dairy products 
on the market one of which is Dancow milk. Results of the study indicate that Brand, Quality, Packaging, and Price, all have simultaneous 
and partial effect on purchasing decision Dancow milk on Citra Swalayan Singosari Kabupaten Malang. Brand factor emphasize (the 
greatest) on purchasing decision on Citra Swalayan Singosari Kabupaten Malang.

Key words: product attributes, purchasing decision

PENDAHULUAN

Kebutuhan dan keinginan konsumen tidak pernah 
tetap, selalu berubah dan berkembang sejalan dengan 
semakin pesatnya globalisasi yang menjalar ke semua 
sektor kehidupan. Perubahan dalam kebutuhan dan 
keinginan ini sering menyebabkan perubahan juga 
dalam keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. 
Perubahan ini menuntut setiap perusahaan untuk selalu 
dapat memposisikan produknya dengan tepat secara terus 
– menerus agar tidak kalah dalam persaingan.

Industri susu olahan adalah contoh bisnis yang tidak 
pernah sepi dari tuntutan konsumennya untuk selalu berubah 
di tengah tingkat persaingan yang semakin tajam. Saat ini 
belasan atau bahkan puluhan perusahaan telah berinvestasi 
dalam bisnis susu olahan ini dengan jumlah varian susu 
olahan yang semakin banyak, bisa puluhan varian setiap 
perusahaan. Banyaknya varian susu olahan ini menunjukkan 
semakin berkembang dan beragamnya tuntutan konsumen 
susu di Indonesia. Di antara perusahaan-perusahaan susu 
olahan yang menghasilkan varian susu yang beragam adalah 
Appeton, Abbott, Bendera, Curcuma, Dutch Lady, Dumex, 
Indomilk, Mead Johnsons, Morinaga, Nutricia, Nestle, New 
Zealand, Sarihusada, Wyeth, dan masih banyak lagi yang 
lainnya (Sahabat Nestle, 2011).

Salah satu perusahaan yang menghasilkan produk susu 
olahan dengan varian yang amat banyak adalah PT Nestle 

Indonesia. Perusahaan ini tercatat mempunyai 77 varian 
susu bubuk. Beberapa varian amat disukai konsumen dan 
laku keras seperti Dancow 1+, Dancow 3+, Dancow 5+, 
Dancow Batita dan Dancow Datita.

Masyarakat Kecamatan Singosari – Kabupaten 
Malang termasuk masyarakat yang menaruh minat yang 
tinggi terhadap berbagai varian susu Dancow ini. Rak-rak 
penjualan susu Dancow yang penuh pada awal bulan pada 
swalayan-swalayan di kecamatan Singosari – Kabupaten 
Malang, harus diisi kembali setiap dua minggu sekali. Hal 
ini terutama karena masyarakat menganggap harganya 
memang terjangkau dan merknya sudah dikenal oleh 
masyarakat Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang dan 
sekitarnya. Sementara kandungan nilai gizinya dianggap 
tidak kalah dengan merk susu lainnya. Demikian juga dengan 
kemasannya, dianggap cukup higenis dan menarik.

Komponen-komponen yang dianggap penting oleh 
konsumen, seperti: mutu, ciri-ciri produk, model, pelayanan, 
dan semua hal yang dianggap berkaitan dengan manfaat 
produk, dikenal sebagai atribut produk (Tjiptono, 2008; 
Gitosudarmo, 1999; Kotler, 1992). Komponen – komponen 
yang ada di dalam atribut produk sering merupakan dasar 
pengambilan keputusan pembelian bagi seorang konsumen 
(Tjiptono, 2008). Atribut produk sering dapat memuaskan 
harapan pembeli akan terjaminnya pemenuhan kebutuhan 
dan keinginannya akan suatu produk (Gitosudarmo, 1999). 
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Berdasarkan latar belakang dan pemikiran di atas, 
maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
Pertama, Apakah atribut produk yang meliputi: Merek, 
Mutu, Kemasan, serta Harga berpengaruh secara signifikan 
baik secara simultan maupun parsial, terhadap keputusan 
pembelian susu merek Dancow 1+, 3+, 5+, Dancow Batita, 
dan Dancow Datita pada Citra Swalayan di Kecamatan 
Singosari – Kabupaten Malang? Kedua, komponen atribut 
produk yang meliputi: Merek, Mutu, Kemasan, serta 
Harga yang manakah yang berpengaruh dominan terhadap 
keputusan pembelian susu merek Dancow 1+, 3+, 5+, 
Dancow Batita, dan Dancow Datita pada Citra Swalayan di 
Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang? 

KERANGKA LANDASAN TEORI

Pengertian Atribut Produk
Atribut produk dapat diartikan sebagai unsur-unsur 

produk yang dipandang penting oleh konsumen dan 
dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut 
produk meliputi merek, kemasan, label, jaminan (garansi), 
pelayanan, dan sebagainya (Tjiptono, 2008). Sedangkan 
menurut Gitosudarmo (1999), atribut produk adalah 
komponen-komponen yang merupakan sifat-sifat produk 
yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli. 
Atribut-atribut produk selain tercermin dari bentuknya, 
daya tahannya, warnanya, aromanya, terdapat pula atribut 
yang terdiri dari kemasan, merek, harga, mutu, harga, 
gambar logo, maupun labelnya. Berdasarkan uraian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa atribut produk merupakan suatu 
karakteristik yang spesifik dari produk yang memberikan 
manfaat penting bagi konsumen dan dapat dijadikan dasar 
pengambilan keputusan pembelian. 

Komponen Atribut Produk
Beberapa atribut produk yang penting dapat dijelaskan 

sebagai berikut:
a) Merek
 Menurut Kotler (2005) dan Tjiptono (2008) merek dapat 

diartikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau 
kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau 
sekelompok penjual dan untuk membedakannya dengan 
produk pesaing. 

 Tjiptono (2008) juga menyebutkan bahwa merek 
memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Sebagai 
identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau 
membedakannya produk suatu perusahaan dengan 
produk pesaingnya. Ini akan memudahkan konsumen 
untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan 
pembelian ulang. 2) Alat promosi, yaitu sebagai daya 
tarik produk. 3) Untuk membina citra, yaitu dengan 
memberikan keyakinan, jaminan, mutu serta prestise 

tertentu kepada konsumen. 4)Untuk mengendalikan 
pasar.

 Sedangkan Kotler (2005) mengemukakan bahwa 
terdapat enam makna yang disampaikan melalui suatu 
merek, yaitu: 1) Atribut, sebuah merek menyampaikan 
atribut-atribut tertentu dari suatu produk. 2) Manfaat, 
merek bukanlah sekedar sekumpulan atribut, karena 
yang dibeli konsumen adalah manfaat bukanlah atribut. 
Atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi 
manfaat fungsional dan emosional. 3) Nilai, merek 
juga menyatakan nilai-nilai prosedurnya. 4) Budaya, 
merek juga mencerminkan budaya tertentu, baik 
budaya perusahaan maupun negara tempat perusahaan 
tersebut berproduksi. 4) Kepribadian, merek juga dapat 
memproyeksikan kepribadian tertentu. 5) Pemakai, 
merek memberi kesan mengenai jenis-jenis konsumen 
yang membeli atau menggunakan produknya. 
Pemakainya adalah orang-orang yang menghargai nilai, 
budaya, dan kepribadian produk tersebut. 

b) Mutu Produk 
 Mutu produk dapat diartikan sebagai kemampuan 

produk tersebut untuk melaksanakan fungsinya, 
termasuk di dalamnya keawetan, keandalan, ketepatan, 
kemudahan dipergunakan dan diperbaiki serta atribut 
bernilai lain (Kotler, 2003). Menurut Heizer dan Render 
(2007), mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik 
barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya 
untuk memuaskan kebutuhan yang tampak jelas 
maupun yang tersembunyi.

 Garvin dalam Boyd et al (2000) menyatakan 
bahwa mutu memiliki 8 dimensi, yaitu: 1) Kinerja 
(performance), harus berwujud melalui karakteristik 
pengopersian dasar suatu produk. 2) Tampilan ( featur), 
merupakan karakteristik produk kedua yang dirancang 
untuk memperkuat fungsi dasar produk. 3) Keandalan 
(reliability), adalah kemungkinan bahwa suatu 
produk tampil memuaskan sepanjang waktu tertentu. 
4) Konformansi (conformance), adalah cara bagaimana 
karakteristik operasi sebuah produk memenuhi 
spesifikasi tertentu. 5) Daya tahan (durability), 
merupakan ukuran hidup sebuah produk, mencakup 
dimensi teknis (penggantian) dan ekonomi (perbaikan). 
6) Kemampuan layanan (serviceability), berkaitan 
dengan kecepatandan kemudahan mendapatkan 
perbaikan yang mantap. 7) Estetika (esthetic), berkaitan 
dengan bagaimana produk terlihat, terasa, terdengar, 
tercicipi dan terbuai. 8) Persepsi mutu (perceived 
quality), sering dihasilkan dari penggunaan ukuran 
tidak langsung ketika konsumen mungkin kurang 
atau tidak memiliki informasi mengenai atribut suatu 
produk.

c) Kemasan Produk
 Menurut Kotler (2002), pengemasan mencakup semua 

kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau 
pembungkus suatu produk. Menurut pendapat ini, 
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kemasan tidak hanya sekedar bungkus atau wadah, 
tetapi juga rancangan dari kemasan itu sendiri juga 
memiliki peranan penting dalam menjual produk. 
Pengemasan (packaging) merupakan proses yang 
berkaitan dengan perencanaan dan pembuatan wadah 
(container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu 
produk (Tjiptono, 1996). 

 Pemberian kemasan pada suatu produk bisa memberikan 
tiga manfaat utama, yaitu manfaat komunikasi, 
fungsional, dan perseptual (Tjiptono, 1996). Manfaat 
komunikasi berkaitan dengan media pengungkapan 
informasi produk kepada konsumen. Informasi ini 
meliputi cara penggunaan produk dan informasi khusus 
(efek samping, frekuensi pemakaian yang optimal, dan 
sebagainya). Informasi lainnya berupa segel atau simbol 
bahwa produk tersebut halal dan telah lulus pengujian 
atau disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. 
Manfaat fungsional berkaitan dengan kemasan 
untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan 
penyimpanan. Manfaat perseptual berkaitan dengan 
penanaman persepsi tertentu dalam benak konsumen.

d) Harga
 Soetojo (2001) mengartikan harga sebagai sejumlah uang 

yang ditentukan perusahaan sebagai imbalan barang 
atau jasa yang mereka perdagangkan dan sesuatu yang 
lain yang didasarkan untuk memuaskan konsumen. 
Sedangkan menurut Kotler (2003) harga diartikan 
sebagai jumlah uang yang dibebankan atas suatu 
produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 
konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 
menggunakan produk atau jasa tersebut”.

 Menurut Tjiptono (2002), harga memiliki dua peranan 
utama dalam proses pengambilan keputusan para 
pembeli, yaitu:1) Peranan alokasi dari harga, yaitu 
fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk 
memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 
tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 
Dengan demikian dapat membantu pembeli untuk 
memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada 
berbagai jenis barang dan jasa. 2) Peranan informasi 
dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 
konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti 
kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi 
di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai 
faktor produk atau manfaatnya secara obyektif. Persepsi 
yang sering dilakukan adalah bahwa harga yang mahal 
mencerminkan kualitas yang tinggi.

Keputusan Pembelian
Amirullah (2002) mendifinisikan keputusan pembelian 

sebagai suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian 
terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu 
alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu.

Menurut Kotler (2003) proses keputusan pembelian 
terdiri dari 5 tahap : pengenalan, kebutuhan, pencarian 
informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan 
perilaku pasca pembelian. Proses tersebut dapat ditunjukkan 
dengan gambar sebagai berikut:

Sumber: Kotler & Armstrong, 2003
Gambar 1. Proses Pengambilan Keputusan Konsumen

Suatu proses pengambilan keputusan pembelian oleh 
konsumen di awali oleh kesadaran tentang adanya masalah 
(problem recognition). Selanjutnya jika sudah disadari 
maka konsumen akan mulai mencari informasi mengenai 
keberadaan produk yang diinginkannya, proses pencarian 
ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi 
yang berhubungan dengan produk yang diinginkan. Dari 
berbagai informasi yang diperoleh, konsumen melakukan 
seleksi atas alternatif–alternatif yang tersedia. Proses seleksi 
inilah yang disebut sebagai tahap evaluasi informasi. Dengan 
menggunakan berbagai kriteria yang ada dalam benak atau 
pikiran konsumen, salah satu merek produk dipilih untuk 
dibeli.

Dengan dibelinya produk tertentu, proses evaluasi 
belum berakhir karena konsumen akan melakukan evaluasi 
setelah melakukan pembelian (post purchase evaluation). 
Proses evaluasi ini akan menentukan apakah konsumen 
akan merasa puas atau tidak atas keputusan pembeliannya. 
Dampak dari evaluasi ini sangat vital, jika konsumen merasa 
puas maka pada masa akan datang konsumen tersebut 
melakukan pembelian ulang begitu pula sebaliknya. 

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan metode survey. Subyek 
penelitiannya adalah konsumen yang membeli susu merek 
Dancow 1+, 3+, 5+, Batita, dan Datita pada Citra Swalayan 
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di Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang. Jumlah 
populasinya tidak diketahui.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
non-probability sampling dengan cara Accidental Sampling. 
Untuk pengambilan sampelnya, peneliti hanya membatasi 
sebanyak 100 responden (konsumen). Dalam penelitian ini, 
penentuan jumlah sampel dari populasi mengikuti pendapat 
Cooper dan Emory (1996) yang menyatakan bahwa sebuah 
sampel sebanyak 100 yang diambil dari populasi berjumlah 
5000 secara kasar mempunyai ketepatan estimasi yang 
sama dengan 100 sampel yang diambil dari 200.000.000 
populasi. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan 
sekunder. Jenis datanya kuantitatif dan kualitatif. Teknik 
pengumpulan datanya meliputi kuesioner, observasi, 
interview dan pencatatan dokumen. Pengukuran data 
menggunakan skala likert. Sedangkan metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN

Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Koefisien Regresi, Uji t, Uji F, dan R2

Variabel 
B 

Unstandardized 
Coefficient

t Sig t

Konstanta 5,563 5,229 0,000
Merek 0,214 4,467 0,000
Mutu 0,207 4,144 0,000
Kemasan 0,147 2,512 0,014
Harga 0,153 3,389 0,001
R Square = 0,678
Jumlah Data  = 100
Fhitung = 49,934
Sig F  = 0,000
F tabel = 2,68
t tabel = 1,6611

Sumber: Data Primer Diolah 

Dengan memperhatikan Tabel 1, maka dapat diperoleh 
persamaan sebagai berikut:

Y = 5,563 + 0,214 X1 + 0,207 X2 + 0,147 X3 + 0,153 X4 + e

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 
berganda (R2) sebesar 0,678 atau 67,8%. Hal ini berarti 
bahwa sumbangan efektif variabel Merek (X1), Mutu 
(X2), Kemasan (X3), dan Harga (X4) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y) sebesar 67,8%. Sedangkan sisanya 32,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar empat variabel bebas 
tersebut yang tidak masuk dalam model penelitian. 

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 
49,934 > F tabel sebesar 2,68 atau tingkat signifikan F 
sebesar 0,000 < tingkat signifikansi α = 0,05 yang berarti 
Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel Merek (X1), Mutu (X2), Kemasan (X3), dan 
Harga (X4) secara serentak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian (Y).

Uji t digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi 
hubungan anatara variable bebas secara parsial terhadap 
variable terikat. Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui 
bahwa t hitung variable merek (4,467), mutu (4,144), 
kemasan (2,512), harga (3,389) lebih besar daripada t tabel 
sebesar 1,6611. Atau tingkat signifikansi merek (0,000), 
mutu (0,000), kemasan (0,014), dan harga (0,001) lebih kecil 
daripada tingkat signikansi α = 0,05. Hal ini berarti bahwa 
masing-masing variable bebas secara parsial berpengaruh 
terhadap Keputusan Pembelian (Y).

Dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui pula bahwa variabel 
Merek (X1) memiliki pengaruh paling dominan terhadap 
variabel Keputusan Pembelian (Y) karena memiliki nilai B 
paling besar yaitu 0,214.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis dan interpretasi data di atas terlihat bahwa 
variabel Merek (X1), Mutu (X2), Kemasan (X3), dan Harga 
(X4) mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Pembelian 
(Y) susu merek Dancow 1+, 3+, 5+, Dancow Batita, dan 
Dancow Datita pada Citra Swalayan di Kecamatan Singosari 
– Kabupaten Malang. Keempat variable bebas tersebut 
secara bersama-sama mempunyai sumbangan pengaruh 
terhadap keputusan pembelian (Y) susu merek Dancow 
1+, 3+, 5+, Dancow Batita, dan Dancow Datita pada Citra 
Swalayan di Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang 
sebesar 67,8% pada taraf nyata 5%. Angka ini menunjukkan 
bahwa pengaruh keempat variabel bebas tersebut secara 
bersama-sama adalah besar. Hasil penelitian ini mendukung 
pendapatnya Wahyudi (2005), Tjiptono (2008), dan Setiawan 
(2010) bahwa Merek (X1), Mutu (X2), Kemasan (X3), dan 
Harga (X4) mempunyai pengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian (Y).

Konsumen susu Dancow senantiasa mempertimbangkan 
merek dalam keputusan pembeliannya pada Citra Swalayan 
di Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang. Hal ini 
sejalan dengan pendapatnya Wicaksono (2007) yang 
mengemukakan pentingnya pengembangan citra merek 
dalam keputusan pembelian. Menurutnya, brand image 
yang dikelola dengan baik akan menghasilkan konsekuensi 
yang positif, meliputi: 1) Meningkatkan pemahaman 
terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam mengambil 
keputusan pembelian. 2) Memperkaya orientasi konsumsi 
tehadap hal-hal yang bersifat simbolis lebih dari fungsi-
fungsi produk. 3) Meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap produk. 4)Meningkatkan keunggulan bersaing 
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berkelanjutan, mengingat inovasi teknologi sangat mudah 
untuk ditiru oleh pesaing.

Penciptakan kesan menjadi salah satu karateristik dasar 
dalam orientasi pemasaran modern yaitu lewat pemberian 
perhatian lebih serta penciptaan merek yang kuat. 
Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk 
menciptakan image dari produk itu sendiri di benak pikiran 
konsumen dan menjadikan motivasi dasar bagi konsumen 
dalam memilih suatu produk (Aaker dalam Vranesevic, 
2003).

Mutu juga menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan 
pembelian susu Dancow pada Citra Swalayan di Kecamatan 
Singosari – Kabupaten Malang. Hal tersebut sejalan dengan 
pendapatnya Kotler & Amstrong (2003) bahwa tingkat mutu 
yang lebih tinggi akan menghasilkan kepuasan pelanggan 
yang lebih tinggi dan akan mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk membeli suatu produk. Sebagian besar 
pelanggan tidak lagi menerima atau mentolerir mutu rata-
rata. Konsumen tentunya tidak akan membeli susu yang 
tidak bisa memenuhi harapannya. Mutu adalah “kesesuaian 
untuk digunakan”, “persesuaian dengan persyaratan”. 
Dengan kata lain suatu produk dikatakan memenuhi mutu 
apabila minimal telah memberikan apa yang diharapkan 
konsumen. 

Konsumen susu Dancow juga mempertimbangkan 
kemasan dalam membeli susu pada Citra Swalayan di 
Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang. Hal ini sejalan 
dengan pendapatnya Shimp dalam Tjiptono (2000) bahwa 
kemasan merupakan alat “point of purchase”. Kemasan 
yang baik adalah mempunyai komposisi yang baik, 
misalnya pemilihan warna, penentuan ilustrasi yang dapat 
menjadikan suatu barang menarik dan dapat menjadi 
suatu alat stimulus kepada konsumen agar dapat tertarik. 
Sigit (1992) menjelaskan bahwa dengan bungkus itu pihak 
konsumen menjadi tertarik, baik karena warna, gambar, 
tulisan, tanda-tanda, keterangan yang ada pada bungkusnya. 
Selanjutnya ia menambahkan “dengan pembungkus itu 
produsen atau pemasar dapat sekaligus menggunakannya 
sebagai alat advertensi, dengan memberikan tanda, simbol, 
tulisan, keterangan dan lain-lain yang bersifat membujuk, 
mempengaruhi atau memberikan informasi kepada calon 
pembeli supaya melaksanakan pembelian di tempat penjual 
atau di toko tertentu Semakin bertambahnya persaingan 
dan kacau balaunya rak toko eceran, mempunyai arti 
bahwa kemasan sekarang harus banyak melakukan tugas 
penjualan dengan menarik perhatian, menguraikan produk 
dan bahkan membuat penjualan. Kemasan yang paling 
menarik tentunya akan menjadi perhatian konsumen untuk 
kemudian melakukan tindakan pembelian.

Harga juga menjadi bahan pertimbangan yang besar 
bagi konsumen untuk membeli susu Dancow pada Citra 
Swalayan di Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (1997) bahwa secara 
tradisional harga berperan sebagai penentu pilihan pembeli. 
Hal ini terutama berlaku untuk negara-negara miskin, di 

antara kelompok-kelompok miskin dan untuk produk 
jenis komoditas. Walau faktor-faktor non harga telah 
menjadi semakin penting dalam perilaku pembeli selama 
beberapa dasawarsa ini, harga masih merupakan salah 
satu unsur terpenting yang menentukan pangsa pasar dan 
profitabilitas perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong 
(2001) konsumen akan memutuskan apakah harga suatu 
produk sudah tepat. Ketika .konsumen membeli suatu 
produk, sebenarnya mereka menukar suatu nilai (harga) 
untuk mendapatkan suatu nilai lainnya (manfaat karena 
memiliki atau menggunakan suatu produk). Konsumen 
akan menggunakan nilai-nilai ini untuk mengevaluasi harga 
produk. Jika pelanggan menganggap bahwa harganya lebih 
tinggi daripada nilai produk, mereka tidak akan membeli 
produk. Jika konsumen menganggap harga berada di bawah 
nilai produk, mereka akan membelinya, namun penjual akan 
kehilangan kesempatan mendapatkan untung. Menumt 
Ishak dalam Wibowo dkk (1996) bahwa pada barang 
konsumsi perbedaan harga yang tak seberapa banyak bisa 
berakibat begitu besar. Hal tersebut disebabkan karena 
setiap konsumen memiliki persepsi terhadap tingkat harga 
suatu produk. 

Selanjutnya ditemukan pula bahwa konsumen susu 
Dancow mempertimbangkan merek sebagai faktor yang 
paling dominan dalam pembelian susu pada Citra Swalayan 
di Kecamatan Singosari – Kabupaten Malang. Hal ini dapat 
diartikan bahwa citra positip susu merek Dancow yang kuat 
telah menjadi motivasi dasar yang kuat bagi keputusan 
konsumen untuk memilih dan membeli susu Dancow. 
Mengenai pengaruh ekuitas merek terhadap proses keputusan 
konsumen dikatakan antara lain oleh Aaker (1991), bahwa 
brand equity can also affect the customer’s confidence in 
the purchase decision; and brand equity assets, particularly 
perceived quality and brand associations, provide value to 
the customer is by enhancing the customer’s satisfaction 
when the individual uses the product. Menurut pendapat 
ini dapat diketahui bahwa ekuitas merek susu Dancow telah 
mempengaruhi kepercayaan diri konsumen dalam keputusan 
pembelian. Davis (2000) menemukan bahwa terdapat 70% 
konsumen menggunakan merek yang kuat sebagai panduan 
dalam pembelian yang dilakukan, disebabkan terdapat 
usaha yang keras untuk mencoba merek baru, apalagi 
ditengah banyaknya merek baru yang bermunculan setiap 
tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Merek, 
Mutu, Kemasan, dan Harga mempunyai pengaruh baik 
secara parsial maupun simultan terhadap Keputusan 
Pembelian susu merek Dancow 1+, 3+, 5+, Dancow Batita, 
dan Dancow Datita pada Swalayan-Swalayan di Kota 
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Lumajang – Kabupaten Lumajang. 2) Konsumen susu 
Dancow 1+, 3+, 5+, Dancow Batita, dan Dancow Datita 
mempertimbangkan merek sebagai faktor yang paling 
dominan dalam pembelian susu pada Swalayan-Swalayan 
di Kota Lumajang – Kabupaten Lumajang.

Saran
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan 

dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan saran-saran 
sebagai berikut: 1) Sebaiknya PT Nestle Indonesia menjaga 
citra merek produk susu Dancow supaya tetap positip dan 
memiliki brand image yang kuat agar merek susu Dancow 
tetap dapat menjadi panduan yang kuat dan motivasi dasar 
bagi konsumen dalam membeli susu. 2) PT Nestle Indonesia 
perlu menjaga kemasan susu Dancow agar lebih menarik 
sehingga dapat mempengaruhi persepsi konsumen untuk 
tetap memilih dan membeli susu Dancow. Unsur kemasan 
yang perlu dibuat lebih menarik terutama adalah bentuk, 
warna, gambar dan tata letak semua komponen pada 
kemasan.
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Leadership the Challenge
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ABSTRAK

Artikel ini membahas kajian isi dari buku yang berjudul Leaders the Challenge yang dikarang oleh James M. Kouzes and Barry 
Z. Posner Jossey-Bass. Terbitan A Wiley Company San Francisco, CA, tahun 2002, xxviii + 465 halaman. Buku ini membahas tentang 
lima praktik dasar kepemimpinan teladan, 10 komitmen kepemimpinan dan 20 sifat kepemimpinan yang diharapkan oleh pengikutnya. 
Secara umum, buku ini mengungkap apa yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin dan penerapannya di berbagai negara (termasuk 
pada berbagai pekerjaan). Secara substansi buku ini telah mampu mengungkapkan bagaimana caranya menjadi pemimpin masa depan. 
Pemimpin yang efektif bukanlah seorang pengkhotbah, tetapi mereka adalah seorang pelayan. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya 
bagi mereka yang menekuni liku-liku kepemimpinan seperti: sosiolog, politikus, psikolog, manajer dan pendidik, akan tetapi juga bagi kita 
semua yang berminat mempertanggungjawabkan oleh Nya. Oleh karena itu kepemimpinan adalah urusan setiap orang, dan tantangan 
kepemimpinan adalah salah satu pendekatan baru dalam mengatasi krisis kepemimpinan di era reformasi ini sehingga setiap pemimpin 
diharapkan mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mengubah nilai-nilai menjadi tindakan, mengubah visi menjadi realitas, 
mengubah rintangan menjadi inovasi, mengubah perbedaan menjadi solidaritas, dan mengubah resiko menjadi penghargaan.

Kata kunci: kepemimpinan, ketidakpastian, kepentingan sesama, kesalingtergantungan, hubungan sosial, ekonomi global, 
perubahan

ABSTRACT

This article discusses the study of the contents of the book, entitled Leaders the Challenge authored by James M. Kouzes and Barry 
Z. Posner Jossey-Bass. Issue A Wiley Company, San Francisco, CA, 2002, xxviii + 465 pages. This book discusses the five basic practices 
of exemplary leadership, commitment to leadership 10 and 20 leadership attributes expected by the followers. In general, this book 
reveals what a leader should do and its application in various countries (including the variety of the work). Substantially, this book has 
been able to reveal how to become future leaders. An effective leader is not a preacher, but they are a waiter. This book is very useful 
not only for those who pursue the vagaries of leadership such as sociologists, politicians, psychologists, managers and educators, but 
also for all of us who are interested in his account by. Hence leadership is everyone’s business, and the challenges of leadership is one of 
the new approaches in overcoming the crisis of leadership in the era of reform so that every leader is expected to transform challenges 
into opportunities, change values   into action, turning vision into reality, transform obstacles into innovation, transform differences into 
solidarity, and risks into rewards change.

Key words: leadership, the uncertainty, the interests of others, interdependence, social relations, the global economy, changes

PENDAHULUAN

Buku ini membahas tentang lima praktik dasar 
kepemimpinan teladan, 10 komitmen kepemimpinan dan 
20 sifat kepemimpinan yang diharapkan oleh pengikutnya. 
Dengan modal ini diharapkan para pemimpin bisa 
memobilisasikan orang lain agar mau mengerjakan hal-
hal yang luar biasa dalam organisasi. Praktik-praktik yang 
dipakai oleh para pemimpin untuk mentransformasikan 
adalah: (1) nilai-nilai menjadi tindakan, (2) visi menjadi 
realitas, (3) rintangan menjadi inovasi, (4) perbedaan menjadi 
solidaritas, dan (5) resiko menjadi penghargaan. Buku ini 
mampu menciptakan suasana baru di mana orang-orang 
mengubah peluang yang menantang menjadi keberhasilan 
yang luar biasa. Tentu saja peluang yang menantang tidak 
pernah ada habisnya. Pada situasi yang tidak pernah pasti 
ini, tantangan makin meningkat dan sebagai jawabannya, 

kita perlu memiliki potensi untuk mengubah dunia tempat 
tinggal dan kerja. 

ISI BUKU

Bagian pertama, menguraikan 5 praktik dasar 
kepemimpinan teladan, 10 komitmen, dan 20 sifat 
kepemimpinan. Bagian kedua, menguraikan cara 
menghadapi dan mengubah status quo, belajar dari 
kesalahan dan belajar dari keberhasilan. Bagian ketiga, 
menguraikan tentang teknik membayangkan masa depan 
dan mengajak orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 
Bagian keempat, menguraikan pentingnya bekerjsama dan 
teknik memperkuat orang lain melalui berbagi kekuasaan 
dan informasi. Bagian kelima, menguraikan contoh 
kepemimpinan yang jujur, yang salah satu indikatornya 
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adalah konsistensi antara ucapan dan tindakan pimpinan, 
juga menguraikan keberhasilan dimulai dari yang kecil-kecil 
dahulu. Bagian keenam, menguraikan cara menghargai 
unjuk kerja pengikut melalui imbalan yang memadai dan 
menghargai keberhasilan. Bagian ketujuh, menguraikan 
cara menjadi pemimpin dan mengembangkan kepemimpinan 
sebagai pengembangan pribadi.

Yang menjadi pusat perhatian dalam buku ini adalah 
konteks kepemimpinan abad baru dan komitmen yang 
dibutuhkan dalam kepemimpinan dan kerja organisasi.

Konteks Baru Kepemimpinan
Informasi apapun seharusnya direvisi dan diperbaharui 

agar memiliki makna yang lebih berbobot dari sebelumnya. 
Pertanyaan yang diajukan kepada para pemimpin tentang 
apa makna pembaharuan dan baru dalam kepemimpinan, 
ternyata ditanggapi para pemimpin dengan jawaban yang 
sama saja. Baik pada saat mereka masih berusia duapuluhan, 
atau akhir tujuhpuluhan atau di antaranya, para pemimpin 
mengatakan bahwa dasar-dasar kepemimpinan tidaklah 
berbeda pada saat sekarang maupun pada saat tahun 1980-
an, dan mungkin saja akan tetap seperti ini selama berabad-
abad. Namun dengan cepat para pemimpin menambahkan 
bahwa walaupun isi kepemimpinan tidak berubah, namun 
konteksnya telah berubah, dan dalam beberapa kasus telah 
berubah secara dramatis. Apa yang dimaksud konteks baru 
dan apa dampaknya bagi praktek kepemimpinan?

Kondisi Ketidakpastian
Ketidakpastian yang semakin meningkat di seluruh 

dunia menuju pencarian sebuah arti, hubungan kita antar 
sesama manusia dan pemimpin adalah bagian dari konteks 
tersebut. 

Kejadian di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 
2001, di mana Jet komersial dipakai sebagai senjata untuk 
penghancuran massal. Jiwa dan hati menolak, hampir tidak 
dapat dimengerti bahwa hanya dalam hitungan menit kita 
semua merasa jauh dari aman dan tidak terlindungi dibanding 
pada saat kita terbangun di pagi hari. Bahkan sebelum 
kejadian ini pun pasar dan para konsumen pun berada dalam 
suasana gelisah. Setelah delapan tahun mengalami kondisi 
yang mencemaskan, kemudian akhirnya perkembangan 
perekonomian baru meledak juga, di mana internet sebagai 
icon populer mulai menghilang atau ditinggalkan. Harga 
saham dan sentimen pasar terus menurun, pemutusan 
hubungan kerja banyak terjadi dan banyak orang mulai 
bertanya-tanya apakah masa depan cerah kembali hadir. 
Tidaklah mengherankan jika banyak orang yang bertanya: 
Bagaimana saya bisa memimpin dalam suasana yang penuh 
kesemrawutan (chaos) dan penuh ketidakjelasan ini?.

Memikirkan Kepentingan Sesama
Tragedi tersebut memunculkan sesuatu yang benar-

benar menakjubkan. Pelaku pasar yang gigih di Bursa Wall 
Street, yang dulu nampak dikuasai ketamakan dinding 

kebaikan, terlihat menangis di televisi. Para CEO pada 
berbagai perusahaan dunia menasehati kita semua untuk 
”menempatkan keluarga sebagai yang nomor satu”. Dengan 
anggapan bahwa mereka adalah suatu keluarga besar, orang-
orang di seluruh USA dan dunia mulai memperhatikan 
sesama. Ada yang menyalakan lilin, merenung, berdefile, 
menyumbangkan sejumlah uang, mendonorkan darah, 
menyumbangkan pakaian dan makanan serta menghadiri 
perayaan keagamaan.

Tragedi sering dapat menjadi kekuatan yang dapat 
membuat orang bersatu, dan pada bagian terbesarnya 
menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya kita saling 
tergantung satu dengan yang lainnya. Waktu sepertinya 
menunjukkan pada kita bahwa kita perlu untuk 
mempertimbangkan ulang skala prioritas kita, bukan lagi 
menempatkan pekerjaan di urutan pertama kita, melainkan 
kita harus mengutamakan keluarga dan teman-teman 
terlebih dahulu.

Kemudian, yang menjadi persoalan adalah apakah rasa 
kasih sayang dan kerja sama ini akan berlangsung lama, 
atau hanya sementara saja? Apakah kehidupan akan kembali 
pada suasana penuh kompetensi hanya berselang satu tahun 
dari tanggal 11 September 2001? Apakah laba akan menjadi 
utama dan menggeser orang menjadi nomor satu dalam 
daftar target perusahaan? Melupakan apa yang pernah 
kita pelajari?. Kompetensi atas kesadaran diri, pengelolaan 
diri, keadaran sosial, dan keahlian interpersonal semakin 
meningkat. Pada saat sekarang banyak permintaan akan 
pemimpin yang dapat berperan sebagai pelatih teladan serta 
individu yang bisa menghargai orang lain dari berbagai latar 
belakang budaya. Anggota tim yang mampu bekerja sama 
akan lebih tinggi nilainya daripada sebelumnya. Jika anda 
ingin menang taruhan untuk mengetahui siapa yang akan 
berhasil menjadi seorang pemimpin di masa-masa seperti 
ini, pasanglah taruhan anda pada orang yang bisa bekerja 
sama dan juga bisa menghargai orang lain daripada materi 
semata.

Kesalingtergantungan
Telah tercatat bahwa pada dekade lalu teknologi telah 

menghubungkan kita ke dalam era elektronik global. 
Kelihatannya seperti pernyataan picik yang absurd, hanya 
karena internet dan teknologi nirkabel telah menciutkan 
dunia ke dalam bentuk baru seukuran telepon seluler. 
Anda terbangun di Beijing menyadari bahwa anda dapat 
mengecek Personal Digital Assisstant (PDA) milik anda 
kemudian terhubung dengan kantor anda yang mungkin di 
Berlin atau Boston.

Terhubung secara global jauh memiliki ar ti 
dibandingkan dengan dekade 1990-an. Sekalipun internet 
telah dieksploitasi kemampuannya untuk tujuan komersil-
membeli, membayar tagihan, barter, dan pengagenan 
tujuannya, menurut penciptanya adalah membantu orang 
untuk bekerja sama. Internet memungkinkan setiap orang 
untuk menjadi lebih kolaboratif dan kooperatif. Membagi 
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dan mendukung, tidak hanya sekedar membeli dan menjual. 
Internet menjadi mata pelajaran tersendiri untuk dipelajari; 
potensinya tersedia bagi para pemimpin untuk menciptakan 
cara baru dalam memanfaatkan teknologi hebat ini. Saat ini 
dengan menekan tombol keyboard, bagaimana cara anda 
memimpin di dunia yang terselubung secara global ini di 
mana hirarki sudah benar-benar tidak relevan lagi?.

Hubungan Sosial sebagai Modal
Pengetahuan telah menggantikan tanah dan modal 

finansial sebagai sumber ekonomi baru, dengan pengertian 
bahwa pengetahuan manusia adalah modal dasar untuk 
berkembang (human capital). Dapat dikatakan bahwa 
pengetahuan yang terus bertambah adalah nilai tambah 
baru, baik untuk dalam barang atau jasa. Tetapi tahukah 
anda apa yang terjadi? Modal intelektual tak lagi penting. 
Benar adanya bahwa mereka yang berpendidikan tinggi 
memperoleh pendapatan lebih tinggi dan peluang lebih 
banyak, dan masih tetap benar bahwa kesiapan organisasi 
berkompetensi tergantung pada kesiapan mental tenaga 
kerjanya. Namun demikian, ada pemenang baru dalam arena 
pertandingan. Pemenangnya adalah modal sosial-nilai 
kolektif individu yang saling mengenal dan mengetahui 
apa yang akan mereka lakukan untuk sesamanya. Suatu 
jaringan manusia yang memungkinkan berbagai hal terjadi, 
bukannya jaringan komputer, dan pemimpin yang dapat 
menciptakan hal-hal yang luar biasa adalah mereka yang 
tepat berada di tengah jaringan masyarakat dan jaringan 
komputer.

Ekonomi Global
Koneksitas dan modalitas sosial menjangkau dan 

melewati batas-batas negara. Saat ini kita membicarakan 
jaringan global. Hal yang sama juga berlaku untuk 
ekonomi. Modal dapat mengalir begitu cepat dan mudah 
dari satu negara ke negara lain, sehingga dapat menciptakan 
ketidakstabilan yang benar-benar baru pada dunia.

Perspektif ekonomi dunia ini tak terbatas dan 
implikasinya bagi para pemimpin meluas tidak hanya 
sekedar masalah ekonomi. Implikasinya juga menyangkut 
masalah budaya. Dengan adanya ekonomi global terciptalah 
tenaga kerja global, kenyataan hidup di mana banyak 
eksekutif yang tidak siap menerimanya. Bahasa Inggris 
mungkin adalah bahasa bisnis, dipahami bagaimanapun 
aksennya, kebiasaan dan kultur, bagaimanapun juga jauh 
dari keseragaman (Ideografik bukan nomotetik). Selain 
dari adanya jaringan elektronik atau mungkin justru karena 
sebuah komunitas. Berbicara mengenai perekonomian 
global, dunia adalah tempat yang sempit. Dengan demikian, 
kepemimpinan global berarti pemahaman global. Bagaimana 
cara memimpin dalam dunia yang amat terfragmentasi? 
Bagaimana seorang pemimpin dapat menyatukan sebuah 
pengikut yang beragam dan terpisah?.

Perubahan yang Berlangsung Cepat
Kecepatan merupakan dampak langsung dari teknologi 

yang menghubungkan kita. Kita telah bergulat dengan 
kecepatan sejak beberapa abad lalu yaitu dengan adanya 
inovasi teknologi, misalnya mobil, pesawat terbang. Dengan 
datangnya teknologi internet saat ini mampu mengubah 
konsep kita tentang surat konvensional telah digantikan 
dengan pesan instan, yaitu dapat berbunyi dan menyala, 
mengatakan, ”baca saya sekarang” dan ”jawablah segera”. 
Dampaknya adalah mengurangi biaya bisnis, hal ini juga 
mempengaruhi kualitas hubungan manusia menjadi terburu-
buru, sehingga diperlukan seorang pemimpin yang dapat 
menyeimbangkan antara pentingnya hubungan dengan 
keluarga, pegawai, teman, pelanggan, klien, pemegang 
saham, dengan kualitas waktu yang diberikan oleh 
pemimpin pada masing-masing individu tersebut.

Perubahan Konsep Ketenagakerjaan
Pada tahun 1990-an, perusahaan dan pekerja berusaha 

mendefinisikan kembali kontrak sosial. Perusahaan besar 
berlomba-lomba menawarkan pekerjaan, dan jumlah 
tenaga kerja terus meningkat . Lebih banyak orang yang 
berwirausaha karena pilihan sendiri. Para pelajar diajarkan 
untuk menjadi siap akan kemungkinan adanya perubahan 
karir yang terus menerus hidup dalam diri mereka, dan 
menjadi seorang wirausaha merupakan status yang banyak 
diincar oleh jutaan orang. Pada akhir dekade 1990-an 
banyak orang muda yang terjun mendirikan bisnis internet 
kemudian mengadu untung pada saat peluncuran IPO.

Tidak perlu untuk kembali ke kondisi tenaga kerja yang 
stabil dan homogen. Keragaman masyarakat menciptakan 
tenaga kerja yang beragam pula. Dengan tenaga kerja yang 
lebih beragam timbul permintaan untuk pendekatan yang 
lebih sesuai dalam bekerja. Bagaimana cara pemimpin 
menyatukan keunikan individu dan menciptakan kesatuan 
dari keragaman? Bagaimana cara pemimpin membuat 
keseragaman aset dan menemukan tujuan yang sama yang 
dapat diidentifikasikan oleh semua pihak?.

Pencarian Makna Kepemimpinan
Pertengahan dekade yang lalu muncul kekuatan 

tandingan untuk memerangi apa yang tampak sebagai rasa 
sinisme yang semakin meluas. Para pekerja muda tidak dapat 
menerima pemikiran yang menyatakan bahwa mereka tidak 
membuat perbedaan. Generasi Baby boomers yang sudah 
lanjut usia kembali mengeksplorasi jiwa mereka. Semakin 
banyak dari kita yang berusaha melakukan pencarian makna 
yang lebih mendalam akan kehidupan kita. Tidak masalah 
apakah anda menyebutnya spiritualitas, agama, iman atau 
jiwa, yang pasti muncul trend menuju semakin terbukanya 
sisi spiritual dalam dinding-dinding bisnis. Saat ini, nilai-
nilai serta moralitas dibicarakan dengan lebih terbuka, dan 
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masyarakat semakin peduli atas warisan yang akan mereka 
tinggalkan. Meski kita masih belum setara dengan tingkat 
keimanan yang dimiliki oleh masyarakat pada dekade 
1940-an, krisis-krisis yang terjadi belakangan ini telah 
memberikan kontribusi pada menguatnya inisiatif yang 
berlandaskan pada iman. Untuk itu perlu dilihat aset kualitas 
batiniah para pemimpin dengan beberapa pertanyaan:
a. Bagaimana cara para pemimpin membuat suasana 

sedemikian rupa sehingga dapat mendorong pekerjanya 
menyertakan jiwa mereka ke setiap pekerjaannya tidak 
hanya kepala dan tangan mereka.

b. Bagaimana cara para pemimpin menyeimbangkan 
kehidupan spiritual dengan tujuan duniawi?

c. Bagaimana cara para pemimpin menunjukkan rasa 
hormatnya untuk semua bentuk keyakinan yang ada 
dan tidak mendikte apa yang terbaik bagi seseorang?

Dari berbagai pertanyaan tersebut di atas maka 
tak terhitung jumlah peluang yang akan tercipta untuk 
melakukan perubahan antara lain:
a. Peluang untuk memperbaiki harapan menciptakan 

makna dalam kehidupan kita.
b. Peluang untuk membangun kembali rasa kebersamaan 

dan menciptakan rasa saling pengertian di antara 
berbagai macam orang

c. Peluang untuk mengubah informasi menjadi 
pengetahuan dan memperbaiki standar hidup 
bersama.

d. Peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam 
menghasilkan barang dan jasa, menciptakan nilai yang 
luar biaa.

e. Peluang untuk memanfaatkan teknologi yang merangkai 
jaringan manusia.

f. Peluang untuk memberikan arahan dan dukungan di 
mana yang penuh ketidakpastian.

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan panduan 
tentang apa yang harus dilakukan seorang pemimpin, serta 
menjelaskan prinsip-prinsip yang mendukung praktik 
kepemimpinan ini. Terdapat lima praktek kepemimpinan 
teladan dan sepuluh komitmen yaitu:
a. Memberi keteladanan: (1) menemukan suara hati 

dengan memperjelas nilai-nilai pribadi anda, (2) beri 
contoh dengan menyelaraskan tindakan dengan nilai-
nilai bersama.

b. Menjadi sumber inspirasi melalui visi bersama, 
(3) lihat maa depan dengan membayangkan peluang-
peluang yang menggairahkan dan luhur, (4) kumpulkan 
orang ke dalam visi bersama dengan memperhatikan 
aspirasi bersama.

c. Menawarkan tantangan, (5) Cari peluang melalui 
pencarian, cara-cara inovatif untuk berubah, tumbuh, 
dan menjadi lebih baik, (6) lakukan eksperimen dan 
ambil resiko dengan terus menerus menghasilkan 
kemenangan-kemenangan kecil dan belajar dari 
kesalahan.

d. Memberi kesempatan untuk berbuat, (7) pupuk 
kolaborasi dengan mempromosikan tujuan bersama 
dan membangun kepercayaan, (8) perkuat orang lain 
dengan membagi kekuasaaan dan keleluasaan.

e. Memberi semangat, (9) mengakui kontribusi dengan 
menunjukkan penghargaan bagi pencapaian individu, 
(10) rayakan nilai-nilai dan kemenangan dengan 
menciptakan semangat komunitas.

20 sifat kepemimpinan yang diharapkan oleh 
pengikutnya adalah: (1) jujur, (2) keluasan pandangan, (3) 
kemampuan memberi inspirasi, (4) kompetensi, (5) keadilan, 
(6) mau memberi dukungan, (7) berpikiran luas, (8) cerdas, 
(9) lugas, (10) dapat diandalkan, (11) berani, (12) mau bekerja 
sama, (13) berimajinasi, (14) peduli, (15) bertekad kuat, (16) 
dewasa, (17) ambisius, (18) setia, (19) dapat mengendalikan 
diri, (20) dan mandiri.

KOMENTAR

Kekuatan buku ini adalah (1) disusun berdasar hasil 
penelitian, (2) praktis, (3) menarik. Buku ini relatif baru, 
disusun cukup sistematis, urutan pola pikir yang ditulis 
runtut. Pengalaman Kouzes yang lama berkecimpung 
sebagai pimpinan Chief Executive Officer (CEO) TPG/
Learning System dan diakui oleh Wall Street Journal (1993) 
sebagai salah satu dari 12 pelatih kepemimpinan terbaik 
di Amerika Serikat serta didukung oleh Posner sebagai 
Profesor Perilaku Organisasi dan pimpinan Leavey School of 
Bussiness and Administration menjadikan buku ini terkesan 
luwes, sebagaimana bahasan ilmiah pada umumnya. Penulis 
berhasil menampilkan gaya bahasa yang mengalir, ringan, 
dan menarik sehingga mudah dicerna dan dipraktikkan. 

Secara umum, buku ini mengungkap apa yang 
seharusnya dilakukan seorang pemimpin dan penerapannya 
di berbagai negara (termasuk pada berbagai pekerjaan). 
Secara substansi buku ini telah mampu mengungkapkan 
bagaimana caranya menjadi pemimpin masa depan. 
Pemimpin yang efektif bukanlah seorang pengkhotbah, 
tetapi mereka adalah seorang pelayan.

Buku ini melengkapi berbagai teori yang dikembangkan 
tentang kepemimpinan masa depan (Future leadership) 
yang saat ini banyak mendapat sorotan. Future leadership 
digambarkan dengan baik dalam buku ini, yang tertera dalam 
lima ciri dan sepuluh komitmen. Namun, sebagaimana telah 
disebutkan pada pendahuluan, tidak banyak yang berubah 
dalam konsep kepemimpinan yang ditawarkan, hanya 
konteks kepemimpinan yang mengalami perubahan.

Esensi yang terkandung dalam buku ini adalah bahwa 
kepemimpinan harus dapat menyesuaikan diri dengan 
kemajuan, ketidakpastian, kecepatan perubahan, serta harus 
memahami keterkaitan dan kesaling tergantungan satu sama 
lain sebagai ciri globalisasi.

Hal lain yang menarik adalah pengungkapan bahwa 
pemimpin harus memahami bawahan atau tenaga kerja yang 
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saat ini digambarkan dengan konsep keragaman. Hal ini 
penting, mengingat dalam pemahaman kepemimpinan klasik 
bawahan dipandang sama yaitu harus tunduk pada pimpinan 
dan peraturan yang ada. Mereka dihargai sama, tanpa dinilai 
peran dan prestasinya. Konsep menghargai perbedaan 
(ambiguity) merupakan konsep baru kepemimpinan

Teori 20 sifat yang seharusnya dimiliki setiap pemimpin 
ternyata sifat-sifat itu ada yang tumpang tindih bahkan 
kontradiktif yang satu dengan yang lainnya. Contoh: 
keluasan pandangan tumpang tindih dengan berpikiran 
luas, kemudian dapat diandalkan dengan 19 sifat positif 
kepemimpinan lainnya. Sebaliknya, mau memberikan 
dukungan kontradiktif dengan ambisius, mau bekerjasama 
ternyata juga kontradiktif dengan mandiri.

Bagi bangsa Indonesia, 20 sifat kepemimpinan temuan 
Kouzes dan Posner di atas bukanlah hal yang baru, sebab 
sejak jaman Jawa kuno, Indonesia telah mengenal landasan 
sifat kepemimpinan Hasta Brata (delapan sifat yang harus 
dimiliki seorang pemimpin) yaitu bersifat seperti: (1) 
matahari (kejujuran), (2) samudra/air (keluasan pandangan), 
(3) bintang (memberikan inspirasi), (4) mendung (keadilan), 
(5) bumi (bisa diandalkan), (6) bulan (punya ambisi), (7) api 
(bertekad kuat) dan (8) angin (mau bekerjasama).

Sifat-sifat kepemimpinan lainnya yang diwariskan 
nenek moyang kita adalah bersifat petani atau belaka 
sebagai padanan kejujuran. Bersifat pandito sebagai 
padanan keluasan pandangan. Bersifat guru sebagai 
padanan kemampuan memberi inspirasi, menyadarkan 
bawahan. Bersifat orang tua sebagai padanan bagaimana 
mengasuh anak buah dari kecil atau masih bodoh sampai 
matang atau dewasa tanpa ada negosiasi. Bersifat hakim, 
sebagai padanan bahwa pemimpin tahu akan kebenaran 
dan kesalahan tentang reaksi menyampaikannya supaya 
tidak terseinggung. Bersifat ambeg parama arta sebagai 
padanan kompetensi. Bersifat noto dan duto sebagai padanan 
pemimpin mendelegasikan atau memberi kesempatan pada 
bawahan untuk selanjutnya jadi kepercayaannya. Bersifat 
wasit, sebagai padanan dari menyelesaikan konflik yang 
satu merasa senang dan yang satu merasa menang. Bahkan 
sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai 
salah satu sila dari Pancasila sebagai dasar negara.

Dikaitkan dengan kepemimpinan pendidikan yang 
dikembangkan Ki Hajar Dewantara, maka ing ngarso sung 
tulodo sepadan dengan bisa diandalkan sebagai teladan 
ketika pemimpin berada di depan pengikutnya, ing madyo 
mangun karso sepadan dengan mau bekerjasama tatkala 
pemimpin berada di tengah pengikutnya, dan tut wuri 
handayani sepadan mau memberikan dorongan tatkala 
pemimpin berada di belakang.

Keunggulan Kouzes dan Posner adalah mereka telah lebih 
dahulu mempublikasikan konsep-konsep sifat kepemimpinan 

tersebut secara ilmiah di kancah Internasional. Akibatnya 
nama mereka terkenal ketimbang ahli-ahli manajemen kita. 
Akar permasalahannya di antaranya adalah karena publikasi 
ilmiah bukanlah sesuatu yang menjanjikan sehingga bangsa 
kita masih lemah dalam budaya menulis ilmiah, di samping 
itu karena masih kurangnya kemampuan menulis dalam 
Bahasa Inggris.

Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi mereka 
yang menekuni liku-liku kepemimpinan seperti: sosiolog, 
politikus, psikolog, manajer dan pendidik, akan tetapi juga 
bagi kita semua yang berminat mempertanggungjawabkan 
oleh Nya. Oleh karena itu kepemimpinan adalah urusan 
setiap orang, dan tantangan kepemimpinan adalah salah 
satu pendekatan baru dalam mengatasi krisis kepemimpinan 
di era reformasi ini sehingga setiap pemimpin diharapkan 
mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mengubah 
nilai-nilai menjadi tindakan, mengubah visi menjadi 
realitas, mengubah rintangan menjadi inovasi, mengubah 
perbedaan menjadi solidaritas, dan mengubah resiko 
menjadi penghargaan.

Khusus bagi yang bergerak di bidang pendidikan, buku 
ini layak dibaca, terlebih lagi karena kita sekarang sedang 
mengadakan reformasi pendidikan. Pemimpin pendidikan 
yang reformis dan profesional senantiasa ingin mencoba 
pendekatan baru yang dihasilkan oleh para peneliti.

PENUTUP

Buku ini mengajarkan tentang apa yang seharusnya 
dilakukan seorang pemimpin dan penerapannya di berbagai 
negara (termasuk pada berbagai pekerjaan) dan bagaimana 
caranya menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin yang 
efektif bukanlah seorang pengkhotbah, tetapi mereka adalah 
seorang pelayan. Kepemimpinan adalah urusan setiap orang, 
dan tantangan kepemimpinan adalah salah satu pendekatan 
baru dalam mengatasi krisis kepemimpinan di era reformasi 
ini sehingga setiap pemimpin diharapkan mampu mengubah 
tantangan menjadi peluang, mengubah nilai-nilai menjadi 
tindakan, mengubah visi menjadi realitas, mengubah 
rintangan menjadi inovasi, mengubah perbedaan menjadi 
solidaritas, dan mengubah resiko menjadi penghargaan
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ABSTRAK

Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Salah 
satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training 
and development calon tenaga kerja. Perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks menyebabkan terjadi perubahan terhadap 
orang-orang yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi, baik dari segi Knowledge, Skill, Abilities (KSAs), maupun kesesuaiannya 
dengan organisasi. Rekrutmen karyawan juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan, di antara-nya jenis organisasi publik 
atau swasta; kondisi pasar tenaga kerja, tuntutan serikat buruh, dan peraturan-peraturan pemerintah. Ivancevich (2001) mengemukakan 
sumber perekrutan dapat dari internal maupun eksternal, sumber internal dapat diperoleh melalui tiga cara dasar, yaitu (1) melalui 
transfer (pergeseran jabatan ke jabatan lain yang serupa dalam satu perusahaan); (2) melalui promotion (yaitu peningkatan ke 
jabatan yang lebih tinggi); (3) melalui pendekatan up grading (meningkatkan pendidikan/keahlian) karyawan yang sedang memegang 
jabatan; sumber perekrutan eksternal di antaranya, yaitu media advertensi, agen penempatan tenaga kerja dan perusahaan pencari 
eksekutif, serta acara-acara khusus untuk perekrutan (special events recruiting), namun keduanya tetap saja memiliki kelebihan dan 
kelemahan. Salah satu model perkrutan adalah Person-Organization Fit yang dikemukakan oleh Handler (2004), yang menyebutkan 
bahwa rekrutmen model ini mencari kesesuaian antara keyakinan dan nilai-nilai individu dengan budaya organisasi, sementara 
Pervin (1989) menyebutkan sebagai kesamaan tujuan dan Bowen et al (1991) menganggap sebagai kesesuaian kepribadian individu 
dengan karakteristik organisasi. Sedangkan model lain adalah competence model yang banyak dibahas oleh Boyatzis (1982), bahwa 
kompetensi pekerjaan adalah karakteristik yang mendasari seorang karyawan mulai dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri, 
atau pengetahuan yang menghasilkan kinerja unggul dalam pekerjaannya. Kedua model ini dapat diterapkan pada kegiatan rekrutmen 
sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan utamanya persiapan dan prosedur perekrutan sebagai petunjuk langkah-langkah 
seleksi untuk menghindari terselipnya prioritas tujuan seleksi. Pada akhirnya model rekrutmen Person-Organization Fit maupun 
Kompetensi memiliki tujuan sama dalam mendapatkan kualitas karyawan yang dikehendaki perusahaan, namun penerapannya lebih 
kepada jenis organisasi yang melakukan rekrutmen, apakah organisasi pemerintah, perusahaan, politik, social, dll. Model Person-
Organization Fit lebih pada organisasi politik, social atau perusahaan keluarga, sedangkan model Kompetensi lebih pada organisasi 
pemerintahan atau perusahaan modern.

Kata kunci: person-organization fit, competence model 

ABSTRACT

Selection labor is a process of finding the right labor of many existing or prospective candidates. One key element in creating a 
Human Resources (HR) professionals are located in the recruitment, selection, training and development potential employees. Changes 
in an increasingly complex business environment lead to a change to those required by the company / organization, both in terms of 
Knowledge, Skills, Abilities (KSAs), as well as compliance with the organization. Recruitment of employees is also strongly influenced 
by environmental characteristics, among them the type of public or private organizations; labor market conditions, union demands 
and government regulations. Ivancevich (2001) suggests recruitment source can be from internal or external, internal sources can be 
obtained in three basic ways, namely (1) through transfer (shift position to another similar position within a company), (2) through the 
promotion (ie an increase in the higher office), (3) through a bottom up grading (increasing education / skills) employee who was in 
office; external sources of recruitment of these, namely media advertisements, employment agencies and executive search firms, as 
well as special events for recruitment (recruiting special events), but they still have their advantages and disadvantages. One model 
perkrutan is Person-Organization Fit presented by Handler (2004), which states that the recruitment model is looking fit between beliefs 
and values   of the individual with the organizational culture, while Pervin (1989) mentions as a common purpose and Bowen et al ( 1991) 
considers the suitability of individual personality with organizational characteristics. While other models are competence models are 
much discussed by Boyatzis (1982), that a job competency is an underlying characteristic of an employee from a motive, trait, skill, 
aspects of self-image, or the knowledge that result in superior performance on the job. Both models can be applied to all recruiting 
activities to meet the necessary requirements primarily preparation and recruitment procedures to guide the selection steps to avoid 
terselipnya priority selection purposes. At the end of the recruitment model of Person-Organization Fit and competence have the same 
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PENDAHULUAN

Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber 
Daya Manusia (SDM) profesional adalah terletak pada proses 
rekrutmen, seleksi, training and development calon tenaga 
kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan 
tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau 
calon yang ada. Karyawan sebagai asset perusahaan, yang 
sesuai agar pelaksanaan memiliki peran sangat menentukan 
berhasil tidaknya perusahaan untuk mencapai sasaran 
ataupun tujuanya.

Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk 
memperoleh dan menempatkan karyawan yang qualified 
pada setiap jabatan atau pekerjaan agar lebih berdaya 
guna serta berhasil. Oleh karena itu mengelola sumber 
daya manusia yang dilakukan dengan baik akan memberi 
kontribusi yang cukup besar dalam usaha mencapai sasaran 
perusahaan/organisasi. 

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis saat ini 
juga membawa konsekuensi bagi dunia usaha untuk 
mendapatkan, mengembangkan dan mempertahankan 
sumber daya manusia yang berkualitas bagi perusahaan. 
Perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks 
menyebabkan pula perubahan terhadap orang-orang yang 
dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi, baik dari segi 
Knowledge, Skill, Abilities (KSAs), maupun kese-suaiannya 
dengan organisasi.

Perusahaan merekrut karyawan untuk dapat 
melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan organisasi. Oleh 
karena itu pada waktu merekrut karyawan baru, perusahaan 
harus memilih orang-orang yang tidak hanya cocok dengan 
pekerjaan tetapi juga selaras dengan organisasi, seperti 
tujuan, nilai-nilai, dan budaya.

Tujuan yang paling dasar dari seleksi dalam rangka 
merekrut karyawan adalah menemukan karyawan yang 
paling mungkin memenuhi standar kinerja organisasi, dapat 
bekerja serta berkembang dalam jabatan yang bersangkutan. 
Rekrutmen karyawan juga sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik lingkungan, di antaranya jenis organisasi 
publik atau swasta; kondisi pasar tenaga kerja, tuntutan 
serikat buruh, dan peraturan-peraturan pemerintah. Dalam 
melakukan rekrutmen, suatu organisasi dapat mengisi 
jabatan tertentu dengan orang yang ada di dalam organisasi 
yang telah siap untuk dipekerjakan (sumber internal) atau 
orang yang berasal dari luar organisasi (sumber eksternal). 

Sumber internal dapat diperoleh melalui tiga cara dasar, 
yaitu (1) melalui transfer (pergeseran jabatan ke jabatan lain 
yang serupa dalam satu perusahaan); (2) melalui promotion 
(yaitu peningkatan ke jabatan yang lebih tinggi); (3) melalui 

pendekatan up grading (meningkatkan pendidikan/
keahlian) karyawan yang sedang memegang jabatan. 
Disamping sumber internal dan eksternal, terdapat suatu 
alternatif perekrutan yang perlu dipertimbang-kan, yaitu 
bekerja lembur, leasing karyawan dan penempatan tenaga 
kerja temporer. 

Ivancevich (2001) mengemukakan ada beberapa sumber 
perekrutan eksternal, di antaranya, yaitu media advertensi, 
agen penempatan tenaga kerja dan perusahaan pencari 
eksekutif, serta acara-acara khusus untuk perekrutan 
(special events recruiting). Manfaat terbesar rekrut-men 
eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak 
dapat direkrut di antaranya berasal dari (1) Kerjasama 
dengan Perguruan Tinggi; (2) Eksekutif yang sedang 
mencari perusahaan; (3) Agen tenaga kerja; (4) Advertensi. 
(Nawawi, 2000:178) Bentuk lain rekrutmen yang dapat 
digunakan adalah melalui: (a) Teman/famili pekerja; 
(b) Kantor penempatan tenaga kerja; (c) Balai latihan 
keterampilan; (d) Organisasi profesional.

Schuler dan Jackson (2006:239) mengemukakan bahwa 
ada keuntungan dan kelemahan dalam hal rekrutmen yang 
berasal dari internal maupun eksternal.

Sumber Internal Sumber Eksternal
Keuntungan 1. Meningkatkan 

 semangat kerja.
2. Sistem Kinerja 
 menjadi lebih baik
3. Penghematan 
 biaya
4. Pengisian 
 lowongan lebih 
 cepat

1. Tenaga baru, 
 perspektif baru
2. Biaya lebih rendah 
 karena mendapat 
 tenaga profesional
3. Tidak ada 
 unsur politis 
 dalam organisasi
4. Membawa 
 wawasan baru

Kelemahan 1. Pengaruh budaya
 lama sulit 
 dihilangkan
2. Menimbulkan 
 masalah semangat 
 kerja bagi yang 
 tidak 
 dipromosikan
3. Menimbulkan 
 pertikaian politik 
 promosi
4. Membutuhkan 
 program 
 pengembangan 
 dan pelatihan 
 yang mendesak
5. Menghambat ide-
 ide baru

1. Timbul masalah 
 semangat kerja 
 bagi karyawan 
 lama jika salah 
 dalam memilih 
 orang yang tidak 
 cocok.
2. Memerlukan 
 waktu untuk 
 penyesuaian atau 
 orientasi 
3. Kemungkinan 
 membawa 
 perilaku lama 
 yang kurang baik.

goal in getting the desired quality of the company’s employees, but rather the type of application for recruitment organizations, whether 
governmental, corporate, political, social, etc.. Person-Organization Fit Model more on political, social or family firms, while the model 
of competence rather modern government organization or company.

Key words: person-organization fit, competence model
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Proses rekrutmen karyawan dapat mencakup enam 
tahapan, yaitu: wawancara penyaringan pendahuluan; 
melengkapi blanko lamaran/biodata, wawancara 
penempatan; tes, penem-patan; pemeriksaan referensi 
dan surat rekomendasi; serta pengujian secara fisik. 
Dalam prakteknya tidak ada kombinasi dari instrumen 
penyeleksian yang berstandar universal. Antar perusahaan 
dapat saja terjadi perbedaan langkah atau unsur yang 
digunakan untuk proses seleksi karyawan. Hal ini karena 
adanya perbedaan dalam kemampuan anggaran, tenaga 
ahli, instrumen penyeleksian dan sebagainya. Juga tidak 
ada standar penyeleksian yang mampu menunjukkan 
mana yang dapat meminimalkan biaya penyelek-sian yang 
berlaku untuk seluruh perusahaan. Namun yang menjadi 
prinsip dasar penyeleksian seharusnya sama yakni berbasis 
kompetensi. Dengan basis itu maka setiap langkah dan 
elemen yang terkait harus mencerminkan bahwa semuanya 
itu dipertimbangkan agar dapat menentukan karyawan 
baru yang kompeten sesuai dengan kompetensi utama 
perusahaan.

Menurut Handoko (2000), tedapat bermacam-macam 
jenis tes penerimaan. Setiap tipe test mempunyai kegunaan 
yang terbatas dan mempunyai tujuan yang berbeda
1. Psikological Test
 Merupakan peralatan test yang mengukur atau menguji 

kepribadian atau temperamen, bakat, minat, kecerdasan 
dan keinginan berprestasi dari seseorang.

 Bentuk-bentuk psikological test antara lain:
a. Intelligent test
b. Personality test
c. Appitude test
d. Interest test
e. Achiepment test

2. Knowledge test adalah bentuk test yang menguji 
informasi atau pengetahuan yang dimiliki para 
pelamar.

3. Perfomance test yaitu bentuk test yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan para pelamar dalam 
melaksanakan beberapa pekerjaan yang akan 
dijabatnya.

Jika kita merujuk pada uraian di atas, maka banyak faktor 
yang harus dipertimbangkan dalam melakukan seleksi/
rekrutmen karyawan. Pertama, yang berkaitan dengan 
kapasitas dan kapabilitas tim perekrut dalam melaksanakan 
tugas rekrutmen termasuk tolls yang mendukung. Kedua, 
target hasil seleksi/rekrutmen yang menjadi pedoman tentu 
dengan toleransi tertentu. Ketiga yang berkaitan dengan 
pembiayaan dalam rangka rekrutmen, mulai dari seleksi 
awal, proses, akhir bahkan program treatment calon 
karyawan setelah diterima termasuk masa percobaan.

Saat ini, dunia usaha sering melakukan seleksi dan 
rekrutmen karyawan dengan penekanan pada person-
job fit yaitu suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang 
berusaha mencari kesesuaian antara pekerjaan ( job) 

dengan knowledge, skill dan abilities calon karyawan. 
Dalam prakteknya ternyata sistem seleksi dan rekrutmen 
konvensional yaitu yang berorientasi pada person-job 
fit ternyata tidak mampu memberikan jaminan bahwa 
karyawan yang lolos seleksi dan layak direkrut adalah 
karyawan yang memiliki kesesuaian dalam budaya, nilai 
maupun tujuan organisasi. 

Penelitian yang dilakukan Rahmiati (Fokus Ekonomi, 
Vol 6, 2007) menguraikan bahwa sistem rekrutmen 
hiring person-job fit lebih mengarah pada kesesuaian 
karakteristik individu dengan karakteristik organisasi 
tanpa batas, sehingga kekaburan batas-batas organisasi akan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Namun 
demikian, menurut Bowen et al (1991) ada manfaat yang 
dapat diukur dari model rekrutmen ini di antaranya adalah 
dalam hal:
a. Sikap karyawan, dapat menimbulkan semangat tinggi 

bagi tim karyawan baru yang baru mendapatkan 
tugas.

b. Perilaku karyawan, yang ditunjukkan dari tingginya 
tingkat kehadiran dan rendahnya turnover.

c. Penguatan terhadap desain organisasi, mulai dari 
tanggung jawab, tantangan, penggajian, dll.

Bowen et al (1991), juga tidak menampik adanya 
potensi masalah dengan model hiring person-job fit, karena 
disamping memerlukan investasi yang besar juga akan 
berpengaruh terhadap tingkat stress karyawan. Kesulitan 
organisasi dalam mengadaptasikan diri pada perubahan 
lingkungan akan menciptakan tekanan tersendiri bagi 
karyawan, dan bukan sesuatu yang mudah untuk memenuhi 
seluruh kriteria person-job fit yang terukur disaat karyawan 
harus di-evaluasi kinerjanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan 
perbandingan di antara berbagai model seleksi/rekrutmen 
untuk mendapatkan gambaran keunggulan dan kelemahan 
masing-masing.

MODEL SELEKSI/REKRUTMEN KARYAWAN

Model Person-organization fit
Handler (2004), mendefinisikan sebagai kesesuaian 

antara keyakinan dan nilai-nilai individu dengan budaya 
organisasi, sementara Pervin (1989) menyebutkan sebagai 
kesamaan tujuan dan Bowen et al (1991) menganggap sebagai 
kesesuaian kepribadian individu dengan karakteristik 
organisasi.

Beberapa kriteria dan alat untuk menilai person-
organization fit:
(a) Interview, digunakan untuk mengetahui kesesuaian 

antara individu dengan organisasi. Wawancara dapat 
dilakukan dengan model terstruktur maupun tidak 
terstruktur.
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(b) Personality measures, bertujuan untuk mengukur 
karakteristik kepribadian. Kesesuaian karakteristik 
kepribadian individu dengan organisasi akan sangat 
berpengaruh terhadap kinerja individu.

(c) Force-choice scales, teknik ini digunakan untuk 
mengembangkan sekumpulan pernyataan tentang 
karakteristik organisasi, dan pelamar dipaksa untuk 
memilih karakteristik organisasi sesuai dengan yang 
diharapkan.

(d) Q Methodology, metode ini digunakan untuk 
mengumpulkan pernyataan tentang gambaran profil 
lingkungan organisasi. Beberapa pelamar diminta untuk 
memilah-milah lingkungan yang diinginkan dan yang 
tidak diinginkan.

 Handler (2004), memberikan beberapa petunjuk tentang 
keberhasilan dalam mendapatkan kesesuaian antara 
individu dan organisasi dalam proses hiring yaitu 
dengan:
(1) Membangun kesesuaian pada setiap jenis 

pekerjaan.
(2) Menggunakan data person-organiza-tion fit sebagai 

pelengkap data person-job fit.

(3) Mengoptimalkan kesesuaian antar kelompok dalam 
organisasi dalam bentuk penugasan internal.

(4) Melakukan analisis terhadap pengaruh adanya 
person-organization fit.

Semua pengertian di atas memandang kesesuaian 
tersebut bukan sekedar kecocokan antara kemampuan 
yang dimiliki individu dengan persyaratan yang dibutuhkan 
untuk menjalankan sebuah pekerjaan, namun kesesuaian 
antara karakteristik yang dimiliki oleh individu dengan 
karakteristik organisasi. Satu hal yang terlihat paling sulit 
pada definisi di atas adalah sulitnya menguji hubungan 
antara hasil yang didapat dari kesesuaian antara orang-
orang dan organisasi terhadap pekerjaan atau kinerja karena 
berhubungan dengan konsep abstrak seperti nilai-nilai dan 
budaya. Sifat person-organization fit yang kurang obyektif 
membuat organisasi sulit untuk melihat relevansinya dengan 
aspek-aspek kinerja individu yang sesungguhnya, dan 
menciptakan cara yang dapat mengukur kinerja sebenarnya 
yang dihubungkan dengan kesesuaian yang paling baik.

Bowen, Ledford and Nathan (1991:37) menyusun 
bagan tahapan-tahapan seleksi pada model hiring person-
organization fit sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Seleksi model personal-organization fit
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Tahapan ini akan memberikan potensi manfaat di 
antaranya:
(a) Sikap Karyawan, kesesuaian kebutuhan individu dan 

organisasi akan menghasilkan kepuasan kerja dan 
komitmen tinggi terhadap organisasi.

(b)  Perilaku karyawan, situasi kenyamanan karyawan 
dalam organisasi yang kondusif (sesuai) memiliki 
korelasi dengan turnover dan tingkat kehadiran 
karyawan.

(c) Penguatan desain organisasi, keterlibatan organisasi 
secara penuh dalam penempatan calon karyawan sesuai 
dengan potensi dan tantangan yang dihadapi, termasuk 
sistem reward sesuai dengan kontribusi yang diberikan 
pada organisasi.

Meskipun model ini memberikan potensi manfaat, tetapi 
juga terdapat kelemahan dan kendala di antaranya:
(a) Memerlukan investasi yang cukup besar, khususnya 

untuk rancangan sistem dan instrumen seleksi.
(b) Seringkali memerlukan dukungan teknologi yang 

fleksibel terutama jika ada perubahan lingkungan kerja 
organisasi.

(c) Menimbulkan stress bagi karyawan. Setiap saat individu 
harus menyesuaikan diri dengan perubahan sistem yang 
terjadi pada organisasi.

(d) Sulit diterapkan secara penuh pada perusahaan yang 
sudah lama berdiri, perubahan budaya memerlukan 
waktu panjang dengan segala resistensi yang muncul.

Kekuatan Model hiring Person-Organization fit dari 
aspek homoginitas dalam kesamaan pandang dan budaya 
antara individu dan organisasi, akan menjadi bumerang 
manakala organisasi harus melakukan perubahan terhadap 
cara pandang dan menghadapi perubahan situasi global.

Schneider (1987) menyatakan nilai-nilai yang sama 
yang dimiliki individu anggota organisasi akan menjadi 
boundaryless organization dalam melakukan adaptasi 
lingkungan. 

Karen dan Graves (1994) memberikan solusi untuk 
memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan practical 
problems sebagai konsekuensi kriteria person-organization 
fit akan dapat dipecahkan dengan tetap konsisten terhadap 
key factor for success yang dimiliki perusahaan. Dengan 
memasukkan pertimbangan key factor success dalam 
proses seleksi, maka perusahaan dapat memperoleh serta 
mempertahankan karyawan dengan skills, perspektif dan 
pengalaman yang tepat.

Proses seleksi ini juga akan membuka jebakan dan 
pelaksana-annya kadang tidak optimal. Jebakan tersebut 
merefleksikan human nature dan kebutuhan yang sangat 
tinggi terhadap tuntutan yang terlalu sempurnan dalam 
seleksi/rekrutmen. Araoz (1999) merangkum jebakan dalam 
seleksi karyawan ke dalam the ten deadly traps, yaitu (1) 
pendekatan reaktif karena seleksi terlalu berfokus pada 

pencarian kepribadian yang familiar dan kompetensi yang 
efektif dari pendahulunya; (2) Spesifikasi yang ditetapkan 
tidak realistis, disusun tanpa memperhatikan beberapa 
prioritas, sehingga calon karyawan tidak bisa memenuhi 
spesifikasi yang terlalu sempurna; (3) dalam wawancara, 
pertanyaan yang diajukan memiliki jawaban mutlak seperti 
buruk/baik; ya/tidak; hitam/putih, dll; (4) menerima 
karyawan dengan penilaian sisi luar saja; (5) terlalu 
mempercayai suatu referensi dalam menerima karyawan; 
(6) menilai calon karyawan dengan membandingkan diri 
pewawancara akan menimbulkan bias; (7) wawancara 
dilakukan oleh staf yang tidak kompeten dengan deskripsi 
pekerjaan calon karyawan (di delegasikan); (8) melakukan 
wawancara yang tidak terstruktur; (9) mengabaikan 
intelegensi emosional, yang dilihat hanya data pendidikan, 
IQ dan pengalaman; (10) sering muncul tekanan potensial 
atau campur tangan untuk kepentingan orang tertentu.

Dengan demikian untuk tidak terjebak pada the 
ten deadly traps pada seleksi person-organizational fit 
diperlukan prosedur sistematis dalam melakukan seleksi, 
misalnya merumuskan masalah, menentukan prio-ritas 
termasuk kompetensi.

Model rekrutmen berbasis kompetensi
Seleksi/rekrutmen karyawan dengan model ini banyak 

digunakan di berbagai perusahaan swasta maupun 
pemerintahan di Amerika Serikat sejak 50 tahun lalu. 
Pemahaman tentang kompetensi sebagaimana diuraikan oleh 
kamus the New Oxford Shorter Dictionary mendefiniskan 
bahwa: competence as the “power, ability, capacity to 
do, for a, task”, sementara itu Merriam Webster memberi 
definisi sebagai “sufficiency of means for the necessities 
and conveniences of life.” 

Boyatzis (1982) mengungkapkan bahwa “kompetensi 
pekerjaan adalah karakteristik yang mendasari suatu
karyawan yaitu, motif, sifat, keterampilan, aspek 
citra diri peranan seseorang, sosial, atau tubuh dari
pengetahuan yang menghasilkan efektif dan/atau kinerja 
unggul dalam pekerjaan“. Dengan demikian model 
kompetensi dapat membangun hubungan antara kompetensi 
organisasi dengan kompetensi individu yang pada akhirnya 
akan meme-ngaruhi efektifitas organisasi dan dapat 
digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dibidang fungsi 
human resource development. 

Meskipun tidak ada profil kompetensi yang jelas tetapi 
setidaknya diperlukan lima sampai sepuluh kompetensi yang 
diperlukan dalam rekrutmen berbasis kompetensi. Sebagai 
contoh, model kompetensi bagi pegawai negeri mungkin 
termasuk inisiatif, kerjasama, berpikir analitis, jujur, dan 
disiplin merupakan bagian dari kebutuhan kompetensi 
yang disyaratkan. Bagi perusahaan swasta, persyaratan 
kompetensi sangat tergantung dari rencana posisi jabatan 
yang persyaratkan.
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Oleh karenanya model rekrutmen berbasis Kompetensi 
digunakan untuk merekrut, memilih, melatih, dan 
mengembangkan karyawan. 

Bebeberapa elemen yang erat  kaitannya dengan proses 
penye-leksian berbasis kompetensi dianta-ranya adalah:
1. Kebijakan Umum Perusahaan. 
 Diperlukan penjabaran kebijakan umum perusahaan 

jangka panjang dan kompetensi karyawan yang 
dikehendaki perusahaan mulai dari tingkat pengetahuan, 
sikap atau soft skills yang mumpuni, dan ketrampilan 
teknis yang tinggi sesuai dengan kebutuhan.

2. Rancangan Pekerjaan.
 Diperlukan penjelasan tentang rancangan pekerjaan dan 

bagaimana upaya memotivasi karyawan.
3. Ukuran Keberhasilan Suatu Pekerjaan.
 Diperlukan model penilaian jenis calon karyawan 

seperti apa yang sebaiknya diseleksi dan bagaimana 
manajemen kompensasi dan karirnya.

4. Spesifikasi pekerjaan 
 Melakukan spesifikasi ciri sifat, keahlian, dan 

latar belakang individu yang harus dimiliki untuk 
mengkualifikasi pekerjaan.

5. Hasil Test
 Pembuat keputusan harus menentukan kombinasi dari 

wawancara, tes atau seleksi lainnya untuk digunakan 
dalam memutuskan calon.

Beberapa keuntungan model kompetensi ini di antaranya 
adalah:
1. Terdapat hubungan langsung antara kompetensi individu 

dengan strategi dan tujuan organisasi. 
2. Dapat dikembangkannya profil kompetensi untuk posisi 

tertentu atau peran, cocok dengan benar dan tepat.
3. Adanya tugas dan tanggung jawab yang tidak terpisah 

bagi setiap individu sesuai dengan posisi jabatannya.
4. Memungkinkan pemantauan terus menerus dan 

perbaikan profil kompetensi.
5. Memfasilitasi karyawan dalam hal seleksi, evaluasi, 

pelatihan, dan pengembangan diri.

Keunggulan ini akan terwujud jika model kompetensi 
yang dihasilkan dari proses penelitian dan pengembangan 
harus selaras dengan tujuan strategis organisasi dan 
tujuan bisnis disamping pemimpin organisasi secara 
konsisten mendukung penggunaan kompetensi-driven 
sebagai bahan utama untuk strategis organisasi sukses. 
Model Kompetensi juga harus cukup komprehensif untuk 
mengidentifikasi kompetensi yang membedakan kinerja 
karyawan yang dianggap teladan. Beberapa kelemahan 
dari model ini di antaranya adalah (1) Memerlukan visi dan 
tujuan strategi organisasi yang jelas untuk mengembangkan 
kompetensi; (2) Memerlukan biaya besar dan waktu lama 
untuk menerapkan model ini; (3) Munculnya respon negatif 
karyawan terhadap inovatif dan integrative antar budaya 
yang dapat menyebabkan resistensi terhadap kompetensi 
inti organisasi.

Ancaman akan terjadi kegagalan dalam seleksi model 
kompetensi akan muncul jika ternyata setelah seleksi 
didapatkan sebagian karyawan baru berkinerja di bawah 
standar perusahaan. Kegagalan ini dapat disebabkan karena: 
(1) penyeleksian tidak terkait dengan elemen-elemen lain 
seperti strategi dan tujuan/sasaran perusahaan, ranca-ngan 
pekerjaan, dan penilaian kinerja; (2) dilakukan secara parsial 
dan keputusannya tidak didasarkan pada standar pemilihan 
karyawan perusahaan; dengan kata lain tidak terukur 
dan hanya berdasarkan intuisi dan persepsi saja. Bahkan 
tidak jarang keputusan penyeleksian hanya berdasarkan  
besarnya suap dan nepotisme; (3) Tim seleksi tidak memiliki 
perencanaan penyeleksian yang terarah. Karena itu di 
samping mempertimbangkan elemen fungsi operasional 
MSDM maka yang  terpenting adalah penyeleksian harus 
pula berdasarkan kompetensi calon karyawan.

Rangkuman
Tujuan yang paling dasar dari seleksi dalam rangka 

merekrut karyawan adalah menemukan karyawan yang 
memenuhi standar kinerja organisasi.

Rekrutmen model person-organization fit adalah salah 
satu model yang lebih menitik beratkan pada kesesuaian 
keyakinan calon karyawan dengan kesamaan pandang 
dan budaya organisasi. Jika model ini benar-benar akan 
diterapkan, maka akan lebih tepat jika diterapkan pada 
organisasi politik, organisasi sosial dan perusahaan keluarga 
karena doktrin kultur, budaya dan tradisi organisasi akan 
menjadi bagian dari konsep diri karyawan dan hal ini 
akan menciptakan homogenitas karyawan yang solid 
yang umumnya sulit menerima masukan dari pihak luar 
organisasi khususnya dalam hal melakukan perubahan 
perkembangan. Model ini akan sangat bagus manakala 
organisasi/perusahaan yang melakukan rekrutmen sudah 
dalam kondisi prima dengan kinerja tinggi. Jika kinerja 
organisasi/perusahaaan perekrut calon karyawan memiliki 
kondisi kinerja kurang baik, maka karyawan hasil seleksi 
tidak akan memberikan kontribusi yang terukur dengan 
baik.

Model Kompetensi relatif lebih f leksibel, prinsip 
rekrutmen model ini mempertimbangkan kompetensi 
calon karyawan sesuai dengan posisi job description yang 
dibutuhkan. Penerapan model ini lebih pada organisasi 
bisnis professional yang mengutamakan kinerja individu/
sub unit bisnis/organisasi. Kondisi demikian seringkali 
memunculkan konsep diri karyawan yang individualistis 
dan sulit mencapai koordinasi atau kerjasama antar unit 
organisasi/bisnis.

Cermin dari aplikasi model seleksi ini dapat dilihat dari 
organisasi pemerintahan ataupun organisasi profesi yang 
cenderung saling menonjolkan individu/kelompoknya dan 
berani mengorbankan tujuan utama organisasi yang lebih 
besar. Selain itu tuntutan profesi yang erat kaitannya dengan 
kompetensi individu sangat terlihat dari persaingan kinerja 
dan prestasi.
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Secara keseluruhan dua model seleksi/rekrutmen di atas 
sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan. Aplikasi 
dari model ini memerlukan persyaratan yang berbeda, 
meskipun pada tujuan akhirnya adalah mendapatkan 
karyawan yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan organisasi.
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Disparitas Wirausahawan Berperspektif Gender pada Usaha Mikro 
dan Kecil

(Entrepreneur Disparity Gender Perspectif for Mikro and Small Business)

Anwar Hariyono dan Nurlaily
Fakultas Ekonomi - Unmuh Gresik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kemampuan kewirausahaan kesenjangan antara pengusaha dan pengusaha. Rumusan 
Masalah bagaimana kemampuan kewirausahaan perbedaan dilihat dari aspek kemandirian, sikap terhadap resiko, sikap terhadap 
waktu itu, dan toleransi terhadap sesuatu yang tidak pasti. Penelitian ini melibatkan 37 businesswomans dan 44 pengusaha dengan 
tingkat respon 67,5%. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik responden 96,3% sebagai pemilik, dengan pendidikan SMU 54,3% 
dan 27,2% S1, usia pengusaha saat ini melebihi 40 thn sebesar 37%, dan 65% menikah dengan upaya telah dimulai antara usia 20–24 
th. Berdasarkan kreteria dan data hasil proses diproduksi tidak ditemukan perbedaan (disparitas) antara kemampuan pengusaha dan 
pengusaha di entrepreneur karena nilai signifikansi kemandirian sebesar 0,191, pengambil resiko nilai sebesar 0.144, nilai orientasi 
masa depan sebesar 0,303 dan toleransi terhadap sesuatu bahwa 0,985 pasti, nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa nilai tidak ditemukan perbedaan (disparitas) pengusaha dan kemampuan pengusaha dalam berwirausaha.

Kata kunci: kesenjangan, kemampuan dan kemandirian berwirausaha

ABSTRACT

This study aims to detect ability disparity entrepreneurship between businesswoman and businessman. The issue formulation 
how does ability difference entrepreneurship seen from independence aspect, attitude towards risk, attitude towards that time, and 
tolerance towards something that uncertain. This study involves 37 businesswomans and 44 businessman with response rate 67.5%. 
The result shows that respondent characteristics 96.3% as owner, with education SMU 54.3% and S1 27.2%, entrepreneur age in this 
time exceed 40 thn as big as 37%, and 65% get married with effort has been begun between age 20–24 th. Based on creteria and result 
processes data is produced not found difference (disparity) between businesswoman ability and businessman in entrepreneur because 
value significance independence as big as 0.191, risk taker value as big as 0.144, future orientation value as big as 0.303 and tolerance 
towards something that uncertain 0.985, values bigger than value 0.05 so inferential that not found difference (disparity) businesswoman 
and businessman ability in entrepreneurship.

Key words: disparity, ability and independence of entrepreneurship

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam 

perekonomian Indonesia pada dasarnya sudah besar sejak 
dulu. Berdasarkan statistik UKM (www.depkop.go.id) 
Pada tahun 2008 perkembangan indikator makro ekonomi 
2008 bahwa pertumbuhan PDB usaha kecil dan menengah 
mencapai 6,4% artinya naik dari 5,7% di tahun 2006, pada 
tahun 2007 total nilai PDB Indonesia mencapai Rp. 3.957,4 
triliun, di mana UKM memberikan kontribusi sebesar 2.121,3 
triliun atau 53,6% dari total PDB Indonesia. Kondisi tersebut 
di ikuti dengan pertumbuhan populasi UKM mencapai 49.8 
juta unit usaha atau 99,9% terhadap unit usaha di Indonesia 
dengan penyerapan sebesar 91,3 juta jiwa. 

Perkembangan dalam dunia usaha saat ini tentu lebih 
menarik di mana dunia usaha saat ini tidak saja di dominasi 

oeh pria tetapi sudah bergeser ke wanita. Partisipasi wanita 
dalam sektor bisnis adalah sebuah fenomena yang terjadi 
di seluruh dunia (Still dan Timms, 2000). Di Asia, 35% 
usaha kecil dan menengah (UKM) dipimpin oleh wanita. 
Sebesar 25% usaha baru di Cina dilakukan oleh wanita 
dan di Jepang empat dari lima UKM dimiliki oleh wanita 
(Brisco, 2000). 

Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia sendiri 
pada tahun 2007 angka partisipasi untuk perempuan dalam 
sektor usaha kecil dan menengah mencapai 60% atas jumlah 
penduduk perempuan 50,1 persen atas keseluruhan penduduk 
indonesia 217 juta jiwa. (www.depkop.go.id). Sedangkan 
berdasarkan sumber dari IWAPI jumlah wanita pengusaha 
di Indonesia telah cukup banyak. Sebagai ilustrasi, sejak 
berdirinya pada 10 Februari 1975, Ikatan Wanita Pengusaha 
Indonesia (IWAPI) telah memiliki 15.000 anggota yang 
tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Dari jumlah 
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tersebut. sebagian besar merupakan pengusaha kecil dan 
menengah (97%) dan hanya 3% yang merupakan pengusaha 
besar (www.iwapi.or.id).

Berdasarkan Sumber dari kantor kependudukan jumlah 
penduduk Kabupaten Gresik tahun 2006 (Gresik dalam 
angka 2007) yaitu 1.205.851 yang terdiri dari laki-laki 
608.064 (50,4) dan perempuan 597.767 (49,4%). Berdasarkan 
data yang dibuat sebelumnya oleh Susenas tahun 2003 
menunjukkan bahwa Jumlah Laki-Laki dan Perempuan 
Yang Berusaha Sendiri Di Kabupaten Gresik adalah 66,8% 
merupakan angkatan kerja laki-laki yang berusaha sendiri 
sisanya 33,2% adalah angkatan kerja perempuan yang 
berusaha sendiri dari 469.384 angkatan kerja baik laki-
laki maupun perempuan. ini menunjukkan minat wanita 
berusaha sendiri adalah cukup tinggi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sementara 
bahwa perempuan pengusaha yang bergabung dalam 
Ikatan Wanita Pengusaha Kabupaten Gresik sebanyak 52 
pengusaha masuk dalam kategori usaha menengah dan 
besar. Sedangkan perempuan pengusaha yang masuk 
kategori usaha mikro dan kecil sejumlah 117 pengusaha yang 
bergabung dalam Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia 
Kabupaten Gresik (KOWAPI “Nyai Ageng Pinatih). kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa sudah terjadi pergeseran bagi 
perempuan menjadi wirausaha menjadi pilihan yang lebih 
baik dibandingkan dengan mencari pekerjaan.

Berdasakan kondisi tersebut wanita memiliki potensi 
untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang 
menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, 
dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi 
tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor, tetapi 
tentu yang harus di kerjakan kedepan adalah bagaimana 
meningkatkan mutu, kemampuan sumber daya perempuan 
melalui berbagai bidang kemampuan dan keahlian.

Dalam konsisi demikian kajian dengan tema wanita 
dan kemampuan berwirausaha menjadi relevan untuk 
dibicarakan, karena wanita sangat potensial dan memiliki 
kompetensi dalam pengembangan usaha mikro dan kecil, 
bagaimana kemudian perbedaan (disparitas) kemampuan 
kewirausahaan wanita dan pria berdasarkan gender menarik 
untuk dilakukan. 

Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanana kemampuan wirausaha wanita dan 
wirausaha pria pada Usaha Mikro dan Kecil di 
Kabupaten Gresik

2. Bagaimana perbedaan kemampuan wirausaha wanita 
dan wirausaha pria pada Usaha Mikro dan Kecil di 
Kabupaten Gresik

3. Bagaimana alternatif peningkatan kemampuan 
wirausaha wanita dan wirausaha pria pada Usaha 
Mikro dan Kecil di Kabupaten Gresik

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan 
wirausaha wanita dan wirausaha pria pada Usaha 
Mikro dan Kecil di Kabupaten Gresik

2. Mengetahui perbedaan kemampuan wirausaha wanita 
dan wirausaha pria pada Usaha Mikro dan Kecil di 
Kabupaten Gresik

3. Memperoleh alternative peningkatan kemampuan 
wirausaha wanita dan wirausaha pria pada Usaha 
Mikro dan Kecil di Kabupaten Gresik

Hipotesis
Ada perbedaan kemampuan wirausaha wanita dan 

wirausaha pria pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten 
Gresik

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey yaitu penelitian ini mengambil sampel dari populasi 
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data utamanya. Ada 2 metode survey yang diterapkan 
yaitu descriptive survey dan comparative survey. Analisis 
deskritif digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang 
pertama dan ketiga sedangkan untuk analisis komparatif 
digunakan untuk mencapai tujuan kedua. Unit analisis 
adalah wirausahawan wanita dan pria pada usaha mikro 
dan kecil di Kabupaten Gresik.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah:
1. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari 

hasil pengembalian kuesioner 
2. Data sekunder, diperoleh dari studi pustaka, Dinas 

Koperasi dan UKM berupa publikasi, dokumen, laporan 
kegiatan.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada usaha mikro dan 
kecil di kabupaten Gresik, sedangkan waktu penelitian 
dilakukan selama 8 bulan pada tahun 2010.

Populasi dalam penelitian ini adalah wirausaha wanita 
mikro dan kecil yang tergabung dalam KOWAPI Kabupaten 
sedangkan untuk wirausaha pria dimabil secara tidak 
acakl, sedangkan teknik pengambilan sample responden 
dilakukannya secara sengaja (purposive sampling method) 
dengan kreteria dikelola oleh pemiliknya sendiri, memiliki 
setidaknya dua atau lebih karyawan tetap dan kreteria 
sebagaimana dalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 
2008.

Untuk memudahkan pemahaman atas variabel yang 
ada, berikut definisi operasional variabel tersebut beserta 
indikator-indikatornya:
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1. Independen/Mandiri; merupakan kemampuan 
seseoarang untuk berusaha berdasarkan kemampuannya 
sendiri. Dengan indikator-indikator; Kesanggupan 
berpikir kreatif, kepercayaan diri, tidak tergantung 
dengan orang lain dan bertanggung jawab

2. Pengambil resiko; merupakan orang memiliki 
kemampuan dalam menganggap resiko bukan 
sebagai ancaman tetapi sebaliknya. Dengan indikaor: 
kesanggupan menanggung resiko, resiko sebagai 
tantangan, mencari peluang-peluang baru dan siap 
gagal siap sukses.

3. Orientasi masa depan, merupakan kemampuan dalam 
menintreprestasikan sesuatu yang akan datang. Dengan 
indikator; orientasi tujuan, berpikir jangka panjang, 
penuh perencanaan dan berkinerja terbaik.

4. Toleran terhadap sesuatu yang belum menentu, 
merupakan kemampuan fleksibilitas seseorang yang 
dibutuhkan dalam berwirausaha. Dengan indikator: 
antispatif terhadap perubahan, dapat berkompromi 
dengan lingkungan, bersikap fleksibel dan akomodatif 
terhadap pihak lain.

Teknik pengukuran dalam penelitian ini, peneliti 
membagikan kuesioner yang disusun dalam kalimat-kalimat 
pertanyaan. Responden diminta memberikan tanggapannya 
dengan memilih salah satu pilihan jawaban. Jawaban dari 
responden yang bersifat kualitatif dikuantitatifkan dan 
diukur dengan menggunakan skala Likert. Menurut Kinner 
dalam Husein Umar (1999) penentuan skor pada masing-
masing item pertanyaan terhadap masalah yang diteliti 
diukur dengan skala Likert, yaitu skala yang berhubungan 
dengan pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu. mulai 
dari 1 = sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak setuju (ST), 
3 = cukup (C), 4 = setuju (S), dan 5 = sangat setuju (SS). 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilaksanakan dengan melalui Kuisioner yaitu teknik 
pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket atau 
daftar pertanyaan kepada responden agar didapat keterangan 
dan data yang lebih terperinci tentang masalah yang sedang 
diteliti. Jawaban yang diharapkan dalam penelitian ini telah 
disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban 
yang dianggap sesuai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 
1. Analisis Deskriptif
 Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi 

dan mendapatkan gambaran dan informasi tentang 
kemampuan entrepreneurship wirausahawan wanita 
dan wirausahawan pria.

2. Uji Mann –Whitney U test;
 Teknik ini diginakan untuk menguji sigifikansi 

perbedaan dua sampel independen yaitu antara 
entrepreneurship wirausahawan wanita dan 
wirausahawan pria. Uji ini menggunakan alat bantu 
program komputer SPSS. 

Santoso (2005) memberikan dasar pengambilan 
keputusan dalam analisis uji Mann Whitney yaitu terdapat 
perbedaan atau tidak antara group atau kelompok yang 
dibedakan dengan membandingkan angka signifikansi 
dengan anga 0.05 sebagai tingkat signifikansi yang 
ditentukan.

Oleh karena itu untuk mengetahu terdapat perbedaan 
atau tidak kemampuan antara wirausahawan wanita dan pria 
adalah sebagai berikut:
1. Jika angka signifikansinya lebih besar (>) dari 0.05 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 
antara kemampuan wirausahawan wanita dan pria 
dalam berwirausaha.

2. Jika angka signifikansinya lebih kecil (<) dari 0.05 
maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara 
kemampuan wirausahawan wanita dan pria dalam 
berwirausaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini telah disebar 130 kuesioner untuk 
responden, responden wirausaha wanita sebanyak 65 
kuisioner dan sebanyak 65 kuesioner untuk wirausaha pria 
di Kabupaten Gresik. Kuesioner yang berhasil dikumpulkan 
kembali adalah 102 buah dengan rincian 81 buah kuesioner 
yang diisi dengan lengkap sisanya kuisioner kurang lengkap, 
untuk wirausaha wanita sebanyak 37 kuisioner dan 44 buah 
kuesioner untuk wirausaha pria. Jadi secara keseluruhan, 
ada 81 buah kuesioner yang valid (response rate = 67.5%). 

Setelah dilakukan tabulasi dan analisis maka dapat 
dilakukan deskripsi Karakteristik responden. Deskripsi 
dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab dan 
mengidentifikasi kemampuan wirausaha wanita dan 
wirausaha pria pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten 
Gresik, Mengetahui perbedaan kemampuan wirausaha 
wanita dan wirausaha pria pada Usaha Mikro dan Kecil di 
Kabupaten Gresik serta Memperoleh alternative peningkatan 
kemampuan wirausaha wanita dan wirausaha pria pada 
Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Gresik
1. Karaktersitik Wirausaha Wanita dan Wirausaha pria 

dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Posisi dalam usaha saat ini: posisi yang ditempai 

wirausahawan baik wanita maupun pria adalah sebagai 
pemilik sebanyak 96,3%, sebagai manager 2,5% dan 
posisi lainnya hanya 1,2%. Dapat ditafsirkan bahwa 
sebagaian besar responden merupakan pemilik dari 
usaha yang dijalankan. 

 Pendidikan: bahwa pendidikan tertinggi wirausahawan 
di Kabupaten Gresik adalah Tingkat pendidikan SMA 
sebanyak 54,3%, pendidikan S1 sebanyak 27,2%, SD 
sebanyak 7,4%, SMP sebanyak 6,2% dan diploma 
sebanyak 3,7%, dapat disimpulkan bahwa wirausahawan 
berpendidikan menengah dan tinggi.
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 Usia saat ini: bahwa usia wirausahawan di Kabupaten 
Gresik saat ini adalah di atas 40 tahun sebanyak 37%, 
30–39 th sebanyak 21%, 20–24 th sebanyak 16%, 25–29 
th sebanyak 13,6% dan 35–39 th sebanyak 12,3%, dapat 
disimpulkan bahwa wirausahawan saat ini telah berusia 
lebih dari 40 tahun.

 Status Perkawinan: bahwa status wirausahawan 
di Kabupaten Gresik saat ini adalah 65,4% telah 
menikahatau kawin, 28,4% belum menikah dan sisanya 
sebanyak 6,2% pernah menikah. 

 Usia saat berwirausaha: bahwa usia wirausahawan di 
Kabupaten Gresik dalam memulai usaha dimulai pada 
usia 20–24 tahun sebanyak 28,4%, kurang dari usia 20 
tahun sebanyak 25,9%, pada usia 25–29 tahun sebanyak 
24,7%, sisanya wirausahawan memulai usaha di atas 
umur 35–40 tahun adalah 6,2–4,9%. Disimpulkan 
bahwa wirausahawan saat memulai sebuah usaha, 
berusia anatra 20–29 tahun.

2. Perbedaan kemampuan wirausaha wanita dan wirausaha 
pria

 Jawaban dan penilaian tertinggi terhadap kemampuan 
berwirausaha baik untuk wirausaha wanita maupun 
pria adalah variabel orientasi terhadap masa depan 
sebesar 1452, pengambil resiko memiliki penilaian 
sebesar 1420, kemandirian dalam berwirausaha sebesar 
1405 dan toleran terhadap kondisi yang tidak menentu 
sebesar 1386. Dapat ditafsirkan bahwa wirausahawan 
baik wanita dan pria memiliki orientasi usaha dimasa 
yang akan datang, yang menarik adalah penilaian 
terhadap resiko yang menempati urutan penilaian 
yang kedua artinya bahwa wirausahawan benar-benar 
memperhatikan aspek resiko dalam berwirausaha.

Test Statisticsa

Pengambil Orientasi Toleran pada 
ketidakpastian

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

678.000
1381.000

-1.307
.191

663.500
1366.500

-1.461
.144

707.000
1410.000

-1.031
.303

812.000
1802.000

-.019
.985

Sebagaimana pada tabel tersebut analisis perbedaan 
antara wirausahawan wanita dan pria dengan menggunakan 
uji Mann Whitney dengan kreteria penerimaan ada 
perbedaan atau tidak kemampuan antara wirausahawan 
berperspektif gender dalam berwirausaha adalah sebagai 
berikut:
1. Terdapat perbedaan antara kemampuan wiausahawan 

wanita dan wirausahawan pria apabila diketahui bahwa 
nilai signifikansinya < dari 0.05

2. Tidak Terdapat perbedaan antara kemampuan 
wiausahawan wanita dan wirausahawan pria apabila 
diketahui bahwa nilai signifikansinya > dari 0.05

Berdasarkan kreteria tersebut dan hasil maka dapat 
disimpulkan tidak terdapat perbedaan (disparitas) antara 
kemampuan wirausaha wanita dan wirausaha pria dalam 

berwirusaha di mana nilai signifikansi kemandirian sebesar 
0.191, nilai pengambil resiko sebesar 0.144, nilai orientasi 
masa depan sebesar 0.303 dan nilai toleran terhadap kondisi 
yang belum menentu adalah 0.985, nilai-nilai tersebut lebih 
besar dari nilai 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan (disparitas) kemampuan wirausaha 
wanita dan wirausaha pria dalam berwirausaha di kabupaten 
Gresik.

Alternatif peningkatan kemampuan wirausaha 
wanita dan wirausaha pria pada Usaha Mikro dan Kecil 
di Kabupaten Gresik berdasarkan hasil pengujian bahwa 
penilaian tertinggi terhadap kemampuan berwirausaha 
baik untuk wirausaha wanita maupun pria adalah variabel 
orientasi terhadap masa depan sebesar 1452, pengambil 
resiko memiliki penilaian sebesar 1420, kemandirian dalam 
berwirausaha sebesar 1405 dan toleran terhadap kondisi yang 
tidak menentu sebesar 1386. oleh karena itu peningkatan 
akan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan, 
fleksibel dan terbuka terhadap masukan orang lain perlu 
diingkatkan selain juga kemampuan dalam menjadikan 
usaha yang mandiri dengan berbagai tantanganya.

Berdasarkan pengujian dalam menjawab rumusan 
masalah apakah terdapat perbedaan kemampuan antara 
wirausaha wanita dan pria berdasarkan pengujian didapatkan 
tidak terdapat perbedaan antara keduanya.

Ingin Independen atau Kemandirian, hasil perhitungan 
dengan uji Mann Whitney menunjukkan bahwa besarnya 
nilai signifikansi kemandirian antara wirausaha wanita dan 
pria tidak berbeda di mana nilai signifikansi kemandirian 
yaitu sebesar 0.191. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan kemampuan keinginan independen 
(mandiri) antara wirausaha pria dan wirausaha wanita.

Berani mengambil resiko, hasil temuan dalam peneltian 
ini menunjukkan bahwa wirausaha wanita tidak berbeda 
dalam pengambilan resiko dalam menjalankan usahanya 
dibandingkan dengan wirausaha pria. Temuan ini dapat 
dilihat dari nilai signifikansi 0.144 yang lebih besar dari 
0.05.

Orientasi kemasa depan, temuan dalam penelitian 
menunjukkan bahwa wirausaha wanita tidak berbeda 
dalam hal mengembangkan usaha dimasa yang akan datang 
dibandingkan dengan wirausaha pria. Temuan menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi 0.303 lebih besar dari 0.05.

Toleransi pada sesuatu yang belum menentu, seorang 
wirausaha memperhatikan tingkat keingintahuannya atau 
keinginan yang kuat untuk berusaha dengan tujuan apapun, 
menciptakan ketabahan dan kemauan untuk bekerja keras, 
serta fleksibel. Seorang wirausaha mempunyai kemampuan 
antisipasif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap 
lingkungan. Toleransi ambiguitas yakni kemampuan untuk 
berhubungan dengan yang tidak tersetruktur dan tidak bisa 
diprediksi sehingga menuntut kreatifitas seseorang. Hasil 
temuan menunjukkan tidak terdapat perbedaan kemampuan 
antara wirausaha wanita dengan wirausaha pria dalam 
mengantisipasi kondisi yang belum menentu. Temuan 
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ini dapat dilihat dengan nilai signifikansi pada uji Mann 
Whitney dengan nilai 0.303 yang lebih besar dari 0.05.

Dari hasil tersebut sesuai dengan pendapat Longenecker 
et al (2000), bahwa karateristik entrepneur adalah: 
a. Kebutuhan akan keberhasilan; orang yang memiliki 

tingkat kebutuhan keberhasilan yang tinggi senang 
bersaing dengan standar keunggulan dan memiliki 
untuk bertanggung jawab secara pribadi atas tugas 
yang dibebankan kepadanya. Wirausaha adalah peraih 
keberhasilan tingkat tinggi. Dorongan untuk keberhasilan 
tersebut tampak dalam pribadi yang ambisius yang 
memulai usaha barunya dan kemudian mengemabangkan 
usaha tersebut pada orang-orang tertentu.

b. Keinginan untuk mengambil resiko; resiko yang diambil 
oleh entrepneur di dalam memulai dan atau menjalankan 
usahanya berbeda-beda. Misalnya resiko berinvestasi 
uang miliknya, meninggalkan pekerjaannya, dan 
mempertaruhkan karirnya. Tantanagan dan waktu 
yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan 
usahanya juga mendatangkan resiko bagi keluarganya. 
Wirausaha yang mengidentifikasikan secara teliti 
kegiatan usahanya, menerima resiko fisik sebagaimana 
mereka menghadapi kemungkinan terjadinya 
kegagalan. McClelland (dalam Longenecker et al., 
2000) menemukan bahwa orang cenderung dengan 
kebutuhan yang tinggi akan keberhasilan juga memiliki 
kecenderungan untuk mengambil resiko yang moderat. 
Para ahli menemukan bahwa para wirausaha terdapat 
keinginan yang lebih besar mengambil resiko dari pada 
manajer profesional.

c. Percaya diri; orang yang percaya pada dirinya sendiri, 
yang mengakui adanya masalah di dalam pembauatan 
usaha baru, tapi mempercayai kemampuan dirinya 
untuk mengatasi masalah tersebut. 

d. Keinginan yang kuat untuk berusaha; seorang 
wirausaha mempeerhatikan tingkat keingintahuannya 
atau keinginan yang kuat untu berusaha dengan tujuan 
apapun, menciptakan ketabahan dan kemauan untuk 
bekerja keras. 

Perbedaan jenis kelamin bukanlah hal yang unik, 
namun memiliki bakat alam yang memotivasi mereka 
menekuni usaha dan berjuang melawan arus perbedaan 
gender merupakan hal yang sangat penting dalam kata lain 
kemampuan dalam berwirusaha tidak serta merta ditentukan 
oleh jenis kelamin (gendernya) tetapi dapat ditentukan oleh 
pengetahuan dan motivasi dalam berwirausaha (Hariyono, 
2009).

SIMPULAN DAN SARAN

Delapan puluh satu data yang diperoleh dari para 
wirausaha usahaa kecil mikro di kabupaten Gresik dianalisis 
dengan menggunakan analisis uji Mann Whitney. Penelitian 
ini menguji perbedaan atau disparitas kemampuan 

entrepneurship Wanita dan Pria pengusaha kecil dan mikro 
di kabupaten Gresik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan kemampuan antara wirausaha 
wanita dan pria pengusaha kecil dan mikro di Kabupaten 
Gresik baik dalam hal Ingin Independen atau Kemandirian, 
Berani mengambil resiko, Orientasi kemasa depan, 
Toleransi pada sesuatu yang belum menentu, didukung. 
Hasil pengolahan dengan menggunakan Mann Whitney, 
kemampuan wirausaha wanita dan pria semuanya tidak 
signifikan. Di mana nilai signifikansinya lebih tinggi dari 
nilai sign yang ditentukan sebesar 0.05. 

Penelitian ini masih banyak kekurangan-kekurangan 
yang dialami. Keterbatasan yang ada adalah besarnya 
responden masih sangat kurang dari yang seharusnya, hal ini 
karena keterbatasan dana waktu yang dimiliki oleh peneliti 
serta rendahnya partisipasi responden dalam mengisi dan 
mengembalikan kuisioner. Di mana perbandingan antara 
besarnya responden (sample) dan populasi tidak sesuai yang 
mana sampel hanya diambil dari empat kecamatan dari 18 
kecamatan yang ada. Oleh karenanya peneliti menyarankan 
bagi penelitian yang akan datang sebagai berikut:

Diharapkan menggunakan sampel yang terspesifikasi 
dan berbeda dengan memperhatikan ke dalaman dan 
keluasan dengan maksud untuk lebih menguatkan temuan 
peneliti ataupun dapat menghasilkan temuan yang berbeda; 
dan Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
terbatas pada pengaruh indikator-indikator entrepneurship, 
seperti kemadirian, pengambilan resiko, orientasi kemasa 
depan dan toleransi terhadap sesuatu yang belum menentu. 
Penelitian yang akan datang diharapkan mengikutsertakan 
faktor-faktor yang lebih kompleks dalam penelitian. 
Serta dimungkinkan terdapat bias respon akibat adanya 
kecenderungan para responden mengukur lebih tinggi dari 
kondisi sesungguhnya. Hal ini berkemungkinan karena 
seluruh item-item pertanyaan yang diajukan, diisi responden 
dalam satu paket kuesioner.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengukur kontribusi pengaruh ragam bahasa karakter terhadap sikap konsumen atas merek melalui 
kepercayaan ragam bahasa karakter pada produk es krim Paddlepop. Sampel penelitian ini menggunakan 115 responden. Teknik 
penarikan sampling menggunakan non probabilitas sampling (Metode penarikan langsung). Implikasi akhir penelitian menjelaskan 
bahwa fitur ragam bahasa karakter yang terdiri dari: Keahlian atas kepercayaan konsumen, Relevansi atas kepercayaan konsumen, 
Nostalgia atas kepercayaan konsumen memiliki kemaknaan pengaruh dalam uji hipotesis di bawah derajad toleransi 5%. Di mana 
Kepercayaan Konsumen Atas Sikap Konsumen terhadap Merek memiliki kemaknaan pengaruh di bawah derajat toleransi 5%. Analisis 
koefisien jalur kritis Keahlian Atas Kepercayaan Konsumen sebesar 26,5%, Relevansi Atas Kepercayaan Konsumen sebesar 63,8%, 
Nostalgia Atas Kepercayaan Konsumen sebesar 55,5% dan Kepercayaan Konsumen Atas Sikap Konsumen Terhadap Merek sebesar 3,4%. 
Hipotesis ke 1, Hipotesis ke 2, Hipotesis ke 3, Hipotesis ke 4 dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris.

Kata kunci: Fitur Ragam Bahasa Karakter, Kepercayaan Konsumen, Sikap Konsumen Atas Merek

ABSTRACT

This research to goal measures influency contribution of Spokes Character Fiture for Brand Atitude to direct Trust on Spokes 
Character for Ice Cream Paddlepop Product. Samples of research to use 115 respondence. Sampling technique use non probability 
sampling (judgement sampling methode). Finaly implication of research to explain that Spokes Character Fiture at the variances: 
Expertise, Relevance, Nostalgi has influency of significancy for Trust of Consumer has result probability value of hypotesis test under’s 
confidence level about 5%. At then Trust of Consumer has influency of significancy for Brand Atitude has result probability value of 
hypotesis test under’s confidence level about 5%. Path Coefficient Analysis of Expertise for Trust of Consumer about 26.5%, Relevancy 
for Trust of Consumer about 63.8%, Nostalgi for Trust of Consumer about 55.5% and Trust of Consumer for Brand Atitude about 3.4%. 
The hypotesis of 1, The hypotesis of 2, The hypotesis of 3, The hypotesis of 4 for research can be evidence has reality as empiric.

Key words: Spoke Character Fiture, Trust of Consumer, Brand Atitude 

Salah satu cara perusahaan untuk menawarkan produk 
maupun jasanya kepada konsumen melalui promosi. Suatu 
rangkaian promosi yang efektif dan efisien dapat menarik 
perhatian konsumen di dalam ketatnya persaingan. Spokes 
Character merupakan salah satu alat komunikasi yang 
penting (Philip dan Gyoerick, 1999). Sejak lama Spokes 
Character digunakan dalam promosi. Para ahli juga 
merekomendasikan Spokes Character sebagai salah satu 
bentuk periklanan yang paling efektif. Spokes Character 
menurut Garretson dan Niedrich (2004) merupakan suatu 
animasi atau objek yang digunakan untuk mempromosikan 
produk, layanan, merek, atau ide yang memiliki kepribadian 
yang unik dan karakteristik tersendiri guna menarik 
perhatian dari konsumen. Spokes Character tidak harus 
merupakan suatu merek dagang yang bersifat legal tetapi 
harus secara konsisten digunakan dalam menghubungkan 

suatu produk sepanjang waktu (Smith, 1992; dalam Philip 
dan Gyoerick, 1999).

Tipe Spokes Character pada umumnya dapat 
dibedakan menjadi berikut: (1) Menurut deskripsi dari 
Spokes Character, di antaranya: animasi manusia yang 
dapat dibedakan menjadi dua yaitu riil dan fiksi, hewan 
yang berperilaku seperti manusia, dan produk yang 
berperilaku seperti manusia, (2) Menurut perilaku karakter, 
yaitu: apakah karakter berbicara mengenai produk atau 
menyediakan demonstrasi visual mengenai produk, (3) 
Menurut status selebriti, yaitu: selebriti (tidak berasal dari 
periklanan) dan non-selebriti (berasal dari periklanan), (4) 
Menurut gender karakter yaitu laki-laki, perempuan, laki-
laki dan perempuan, atau tidak dapat dibedakan (Callcott 
dan Lee, 1994).
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Berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam 
Callcott dan Philip dalam Garretson dan Niedrich (2004) 
diketahui bahwa konsumen memperhatikan faktor-faktor 
dari karakter seperti nostalgia, relevansi terhadap produk, 
dan keahlian. Berdasarkan hasil riset Callcott dan Lee 
(1994) diketahui hasil content analysis iklan televisi dan 
iklan cetak menyatakan bahwa: (1) Spokes Character 
digunakan untuk mempromosikan beberapa tipe produk 
dan jasa, (2) Tipe Spokes Character yang bersifat spesifik 
seringkali menjadi ciri suatu produk, (3) Para praktisi 
muncul untuk mempertimbangkan kualitas nostalgia dan 
relevansi karakter terhadap produk yang diiklankan.

Menurut Dotz, Morton, dan Lund dalam Garretson 
dan Niedrich (2004) diketahui bahwa karakter dapat 
menciptakan persepsi akan kepercayaan yang muncul untuk 
mempengaruhi sikap serta perilaku konsumen. Callcott dan 
Philips dalam Garretson dan Niedrich (2004) menyatakan 
bahwa konsumen menyukai dan seringkali mengekspresikan 
kepercayaan serta menerima terhadap Spokes Character. 
Konsumen cenderung menilai kualitas Spokes Character 
layaknya manusia. Seiring dengan berkembangnya seni 
serta teknologi animasi, persepsi bahwa Spokes Character 
seperti manusia dan memiliki jiwa tidaklah mengejutkan. 
Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character dapat 
memberikan anggapan bahwa konsumen cenderung 
menyukai dan membeli produk dari karakter yang dipercaya 
(Dotz dkk., 1996; dalam Garretson dan Niedrich, 2004). 
Dengan adanya Kepercayaan maka Sikap terhadap Merek 
diharapkan dapat bertambah baik. 

Hubungan antara penggunaan Spokes Ccharacter 
dengan sikap terhadap merek cenderung bersifat positif 
dan beberapa studi sebelumnya telah mulai secara spesifik 
dan empiris mengidentifikasi tipe kualitas karakter yang 
bertanggung jawab atas hubungan tersebut. Salah satu 
penelitian yang mencoba meneliti adanya hubungan antara 
fitur Spokes Character (Relevansi, Keahlian, dan Nostalgia), 
Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character, dan Sikap 
terhadap Merek adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Garretson dan Niedrich (2004).

Dalam penelitian ini, tipe Spokes Character yang 
akan diteliti adalah Spokes Character yang tergolong non-
selebriti. Jadi, karakter tersebut bukanlah karakter yang 
dibuat khusus untuk film, program kartun, atau komik dan 
kemudian dilisensi oleh suatu merk untuk muncul dalam 
promosinya, melainkan diciptakan hanya untuk tujuan 
mempromosikan suatu produk atau merek. Spokes Character 
yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Lion. 
Lion merupakan Spokes Character dalam kegiatan promosi 
produk ice cream Paddlepop yang diproduksi oleh PT. 
Unilever Indonesia. Secara visual, figur Lion dikenal berupa 
karakter kartun singa yang menyerupai tingkah manusia 
yang dapat berjalan, melompat, berlari yang suka dengan 
petualangan dan berbaju ala china berwarna merah dan 
kuning. Karakter Lion selain tampil pada iklan televisi, juga 

tampil pada setiap kemasan Paddlepop sehingga karakter 
tersebut tampaknya sudah tidak asing lagi bagi konsumen.

Ice cream Paddlepop telah dipasarkan sejak tahun 1992. 
Target utama dari ice cream ini adalah anak-anak hingga 
remaja. Tetapi, meskipun ditujukan untuk konsumen anak-
anak hingga remaja. Produk ini ternyata juga disukai 
konsumen dewasa. Karakter Lion yang selalu muncul 
pada setiap kemasan maupun iklan ice cream Paddlepop 
menjadikannya dekat dihati kebanyakan masyarakat 
Indonesia yang tumbuh dengannya. Hal ini yang membuat 
Karakter Lion menjadi obyek yang menarik untuk diteliti 
apakah memang keberadaan karakter tersebut dalam 
promosi benar-benar dapat menciptakan suatu persepsi 
atas Kepercayaan, yang muncul untuk mempengaruhi Sikap 
Konsumen terhadap Merek. 

Spokes Character 
 Menurut Philip dan Gyoerick (1999) Spokes Character 

adalah suatu animasi atau obyek yang dianimasikan yang 
digunakan untuk mempromosikan suatu produk, jasa atau 
ide. Spokes Character tidak harus merupakan suatu merek 
dagang yang bersifat legal atau muncul di kemasan tetapi 
harus secara konsisten digunakan dalam menghubungkan 
dengan suatu produk sepanjang waktu (Smith, 1992: dalam 
Philip dan Gyoerick, 1999). 

Tipe Spokes Character menurut Callcott dan Lee (2004) 
pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut: 
1. Menurut deskripsi dari Spokes Character, di antaranya 

animasi manusia yang dapat dibedakan menjadi dua 
yaitu riil dan fiksi, hewan yang berperilaku seperti 
manusia, dan produk yang berperilaku seperti 
manusia. 

2. Menurut perilaku karakter, yaitu apakah karakter 
berbicara tentang produk atau menyediakan demonstrasi 
visual tentang produk.

3. Menurut status selebriti, yaitu selebriti (tidak berasal 
dari periklanan) dan non-selebriti (berasal dari 
periklanan).

4. Menurut gender karakter yaitu laki-laki, perempuan, 
perempuan dan laki-laki, atau tidak dapat dibedakan. 

Menurut Callcot dan Lee dalam Garretson dan Niedrich 
(2004) diketahui bahwa hasil content analysis iklan televisi 
dan iklan cetak menyatakan bahwa: (1) Spokes Character 
digunakan untuk mempromosikan beberapa tipe produk 
dan jasa, (2) Tipe Spokes Character yang bersifat spesifik 
seringkali menjadi ciri suatu produk, (3) Para praktisi 
muncul untuk mempertimbangkan kualitas Nostalgia dan 
Relevansi karakter terhadap produk yang diiklankan. Selain 
itu, dari hasil analisis wawancara mendalam Callcott dan 
Philip dalam Garretson dan Niedrich (2004) juga diketahui 
bahwa konsumen memperhatikan faktor-faktor dari 
karakter seperti Nostalgia, Relevansi terhadap produk, dan 
Keahlian.
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Fitur Spokes Character 
Fitur yang dimiliki oleh Spokes Character menurut 

Garretson dan Niedrich (2004) di antaranya Karakter 
Keahlian, Relevansi dan Nostalgia.

Karakter Keahlian 
Ohanian (1990) menyatakan bahwa keahlian merupakan 

suatu persepsi bahwa sumber mampu untuk membuat 
pernyataan yang benar atau memiliki pengetahuan atas 
produk. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa penonton akan 
menerima pernyataan dari sumber yang dianggap lebih 
berpengetahuan dibanding dirinya sendiri pada persoalan 
tertentu. Penerimaan penonton akan meningkat seiring 
dengan keahlian sumber dan ketidakmampuan penonton 
untuk mengevaluasi produk (Tellis, 2004:181).

Karakter Relevansi 
Callcott dan Philip dalam Garretson dan Niedrich 

(2004) melaporkan bahwa konsumen benar-benar 
mempertimbangkan pentingnya kecocokan antara karakter 
dan produk.

Menurut Garretson dan Niedrich (2004) bahwa Relevansi 
merupakan tingkatan di mana dua stimuli sesuai atau 
cocok bersama. Cocok dalam konteks Spokes Character 
merupakan tingkat di mana Spokes Character diharapkan 
dapat cocok atau serasi dengan produk yang dihubungkan 
dengannya dalam kampanye promosi. 

Karakter Nostalgia 
Organisasi menyadari kekuatan Nostalgia dan 

menguntungkan konsumen dan Pengaruh baiknya terhadap 
Merek (Braun, Ellis, dab Loftus dalam Garretson dan 
Niedrich. 2004). Pengertian Nostalgia sendiri menurut 
Garretson dan Niedrich (2004) yaitu nostalgia merupakan 
ingatan dari seseorang atau peristiwa yang lalu. 

Dalam penelitiannya, Garretson dan Niedrich (2004) 
berpendapat bahwa Spokes Character merupakan gambaran 
Nostalgia. Konsumen diekspos dengan karakter pada usia 
muda yaitu sejak beberapa karakter menjadi endorser produk 
anak-anak. Spokes Character tersebut bertahan dari generasi 
ke generasi dan dapat mempertahankan kehadirannya secara 
konstan dalam kehidupan konsumen dengan kemunculannya 
dalam iklan, kemasan produk, dan promosi penjualan. Selain 
itu, Spokes Character juga digunakan untuk mengingatkan 
kembali konsumen akan merek yang telah mereka gunakan 
dan percayai sejak kanak-kanak. 

Beberapa perusahaan memperkenalkan kembali slogan 
serta karakter mereka dari masa lalu, sementara yang lain 
hanya mengingatkan kembali konsumen tentang merek yang 
pernah menjadi bagian hidup mereka selama beberapa tahun. 

Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character 
Kepercayaan merupakan harapan atas integritas, 

ketulusan, dan kejujuran dari suatu obyek (Crosby, Evens, 

Cowles, 2002; dalam Garretson dan Niedrich, 2004). 
Sedangkan Kotler dan Keller (2006:506) menyatakan bahwa 
Kepercayaan berhubungan dengan seberapa obyektif dan 
jujur suatu sumber.

Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character sangat 
penting karena dapat memberikan anggapan bahwa 
konsumen cenderung untuk menyukai dan membeli 
produk dari karakter yang dipercaya (Dotz dkk. 1996:dalam 
Garretson dan Niedrich, 2004). Berdasarkan hasil penelitian 
Luo, McGoldrick, Beatty, dan Keeling (1996) juga diketahui 
bahwa konsumen lebih cenderung mempercayai karakter 
kartun daripada karakter berupa manusia. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka 
konseptual penelitian dapat dilustrasikan:

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Rancangan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, 

hipotesis yang diajukan adalah: 
H1 : Karakter Keahlian berpengaruh signifikan terhadap 

 Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character 
 Lion.

H2 : Karakter Relevansi berpengaruh signifikan terhadap 
 Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character 
 Lion.

H3 : Karakter Nostalgia berpengaruh signifikan terhadap 
 Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character 
 Lion.

H4 : Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character Lion 
 berpengaruh signifikan terhadap Sikap Konsumen 
 atas produk ice cream Paddlepop. 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Karakter Keahlian (X1), merupakan suatu persepsi yang 

mengukuhkan bahwa karakter Lion memiliki Keahlian 
dalam mempromosikan produk ice cream Paddlepop. 

Karakter Relevansi (X2), merupakan tingkat di mana 
karakter Lion diharapkan dapat cocok atau serasi dengan 
produk ice cream Paddlepop. 

Karakter Nostalgia (X3), merupakan kemampuan 
karakter Lion untuk dapat mengingatkan kembali kejadian 
atau ingatan masa lalu.

Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character 
(Intervening), merupakan harapan konsumen bahwa 
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karakter Lion dapat dipercaya dalam memberikan informasi 
atau mempromosikan produk ice cream Paddlepop.

Sikap terhadap Merek (Y), merupakan kecenderungan 
konsumen untuk mengevaluasi Lion dengan menunjukkan 
rasa suka maupun tidak suka dengan konsisten.

Teknik pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 
5 poin (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat 
setuju), sebagaimana halnya penelitian sebelumnya yang 
telah dilakukan Garretson dan Niedrich (2004). 

Teknik Penentuan Sampel
Sampel penelitian terdiri dari 115 mahasiswa Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya yang mengenal Karakter Lion 
sebagai Spokes Character produk ice cream Paddlepop 
melalui berbagai media promosi serta pernah mengkonsumsi 
produk tersebut. Pengambilan sampel dilakukan secara non 
probabilitas menggunakan metode judgement sampling, di 
mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap 
beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan 
dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2003:119).

HASIL

Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing butir 

pernyataan variabel Keahlian, Relevansi dan Nostalgia. 
Untuk variabel Kepercayaan atas Spokes Character dan Sikap 
terhadap Merek tidak dapat diuji tingkat validitasnya karena 
hanya memiliki 1 butir pernyataan saja. Dijelaskan bahwa 
9 butir pernyataan variabel keahlian, relevansi, nostalgia 
kesemuanya adalah valid. Di mana butir-butir pernyataan 
variabel penelitian tersebut memiliki nilai r-korelasi totalnya 
berada di atas standart nilai r-tabelnya. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kesemua butir pernyataan variabel 
Keahlian, Relevansi maupun Nostalgia memiliki tingkat 
validitas yang cukup sahih (Santoso, 2004:19).

Tabel 1. Uji Validitas 

Butir Pernyataan r-hitung r-tabel Validitas 
Keahlian 1 0,336 0,119 Valid 
Keahlian 2 0,288 0,119 Valid 
Keahlian 3 0,398 0,119 Valid 
Relevansi 1 0,346 0,119 Valid 
Relevansi 2 0,326 0,119 Valid 
Nostalgia 1 0,380 0,119 Valid 
Nostalgia 2 0,332 0,119 Valid 

(Sumber: Data diolah)

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan terhadap parameter Spokes 

Character yang terdiri dari: Keahlian, Relevansi, maupun 
Nostalgia. Dapat disimpulkan bahwa ke 3 (tiga) parameter 
Spokes Character memiliki tingkat keandalan/reliabilitas 

yang cukup baik, atas konsistensi alat ukurnya dari waktu 
ke waktu. Di mana koefisien Cronbach Alphanya berada di 
atas Alpha Standart sebesar 0,6 (Santoso, 2004:20).

Tabel 2. Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Alpha Standar Reliabilitas
Keahlian 0,784 >0,6 Reliabel 
Relevansi 0,786 >0,6 Reliabel 
nostalgia 0,882 >0,6 Reliabel 

(Sumber: Data diolah) 

Proporsionalitas Ukuran Sampel 
Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak minimal 5 kali jumlah observasi untuk setiap 
indikator sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hair, et 
al (1998:98). Penelitian ini memiliki 9 observasi dengan 
rincian: 3 observasi untuk variabel Karakter Keahlian, 2 
observasi untuk variabel Karakter Relevansi, 2 observasi 
untuk variabel Karakter Nostalgia, 1 observasi untuk 
variabel Kepercayaan Konsumen atas Spokes Character, 
dan 1 observasi untuk variabel Sikap terhadap Merek. 
Sehingga jumlah sampel 115 responden dianggap telah 
memenuhi syarat tersebut.

Uji Normalitas Data 
Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan nilai critical ratio (CR) perhitungan skewness 
dan kurtosis. Asumsi terpenuhi jika nilai CR berada di 
antara +2,58 dan -2,58 dengan tingkat signifikansi 1%. 
Apabila nilai CR berada di luar rentang nilai tersebut maka 
data tidak terdistribusi secara normal. Dijelaskan bahwa data 
telah terdistribusi secara normal dengan nilai CR skewness 
dan kurtosis antara +2,58 dan -2,58. 

Tabel 3. Normalitas Data 

Parameter 
penelitian Skewness CR Kurtosis CR

Keahlian -1,191 -1,216 1,367 2,192
Relevansi -1,482 -2,111 -1,381 -2,334
Nostalgia -1,183 -1,803 -1,092 -2,390
Kepercayaan -1,116 -1,508 -1,627 -1,373
Sikap terhadap 
merek

-1,977 -1,653 2,625 2,136

Multivariate 4,197 2,470
(Sumber: Data diolah)

Uji Outlier Data 
Deteksi terhadap adanya outlier dapat dilakukan 

dengan 2 cara yaitu melalui analisis univarite outlier dan 
multivariate outlier. Analisis univariate outlier melibatkan 
perkiraan terhadap z- score. Untuk sampel besar (di atas 
80 data observasi), pedoman evaluasi adalah bahwa nilai 
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ambang batas dari z- score itu berada pada rentang 3 sampai 
dengan 4. Oleh karena itu kasus-kasus atau observasi-
observasi yang mempunyai z-score kurang dari sama dengan 
-3 atau lebih dari sama dengan 3 akan dikategorikan sebagai 
outliers (Hair dkk dala Ferdinand, 2005: 143). Adanya outlier 
secara univariat pada item Sikap terhadap Merek . 

Tabel 4. Univariate Outliers 

Item z-score min z-score max
Keahlian 1 -2,06674 1,35304
Keahlian 2 -1,54134 1,80640
Keahlian 3 -2,28714 1,58338
Relevansi 1 -1,63124 1,60308
Relevansi 2 -2,63199 1,65190
Nostalgia 1 -2,88427 2,77409
Nostalgia 2 -2,21746 1,09750
Kepercayaan -2,94026 1,79217
Sikap terhadap merek -1,92535 1,48196

(Sumber: Data diolah)

Sedangkan multivariate outlier dilakukan melalui 
pemeriksaan pada jarak mahalanobis yang dibandingkan 
dengan nilai chi-square. Pedoman evaluasi adalah nilai 

chi-square dengan derajat bebas minimal sebesar 3 pada 
tingkat signifikansi 0,001 yaitu 11,345. Apabila kasus atau 
observasi mempunyai nilai mahalanobis distance lebih 
besar dari 11,345 maka akan dikategorikan sebagai outliers. 
Pada tabel 5 indikasi observasi yang terkategorikan sebagai 
outliers. Meskipun terdapat adanya outliers, observasi 
tersebut tidak dapat dieleminasi. Menurut Ferdinand, 
(2005:153), apabila tidak terdapat alasan khusus untuk 
mengeluarkan kasus yang mengindikasikan adanya outliers, 
maka kasus itu harus tetap diikutsertakan dalam analisis 
selanjutnya. 

Uji Multikolinieritas 
Bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya multikolinieritas di dalam suatu model dapat 
dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi variabel 
independen. Jika antar variabel bebas terdapat korelasi 
yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,9), maka hal ini 
mengindikasikan adanya multikolinieritas (Ghozali, 
2005:91). Pada tabel 6 tidak ditemukan adanya indikasi 
terjadinya multikolinieritas karena tidak ada korelasi yang 
melebihi 0,90.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas 

Variabel Estimate Standar Keterangan
Keahlian relevansi 0,035 0,9 Non multikolinieritas
Relevansi nostalgia 0,021 0,9 Non multikolinieritas
Keahlian nostalgia 0,116 0,9 Non multikolinieritas

(Sumber: Data diolah)

Pengujian Hipotesis
Analisis Jalur (Path Analysis) 

Hasil pengujian analisis jalur (path analysis) dengan 
nilai koefisien jalur atau standardized regression weight 
pada masing-masing variabel. 

Tabel 5. Multivariate Outlier 

No. Observasi Mahalanobis d-squared Keterangan
 3 17,745 Outlier
 4 17,653 Outlier
17 16,439 Outlier
18 16,320 Outlier
 1 13,946 Outlier
86 13,481 Outlier
 5 12,715 Outlier
89 12,266 Outlier
88 12,266 Outlier
87 12,266 Outlier

(Sumber: Data diolah)

Chi-Square = 42,098
Probability =  ,000
CMIN/DF = 14,033
GFI =  ,950

TLI =  ,988
CFI =  ,956
RMSEA =  ,978
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Tabel 7. Nilai Koefisien Jalur 

Variabel Nilai Koefisien Jalur
Keahlian kepercayaan 0,265
Relevansi kepercayaan 0,638
Nostalgia kepercayaan 0,555
Kepercayaan sikap terhadap merek 0,034

(Sumber: Data diolah)

Interpretasi:
1. Jika variabel Karakter Keahlian berubah maka akan 

menyebabkan perubahan pada Kepercayaan Konsumen 
atas Spokes Character sebesar 0,265 persen satuan. 

2. Jika variabel Karakter Relevansi berubah maka akan 
menyebabkan perubahan pada Kepercayaan Konsumen 
atas Spokes Character sebesar 0,638 persen satuan. 

3. Jika variabel Karakter Nostalgia berubah maka akan 
menyebabkan perubahan pada Kepercayaan Konsumen 
atas Spokes Character sebesar 0,555 persen satuan.

4. Jika variabel Kepercayaan Konsumen atas Spokes 
Character berubah maka akan menyebabkan perubahan 
pada Sikap terhadap Merek sebesar 0,034 persen satuan

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pengaruh CR P Keterangan 
H1 Keahlian 

kepercayaan 
13,602 ,000 Diterima 

kemaknaanya
H2 Relevansi 

kepercayaan
32,850 ,000 Diterima 

kemaknaanya 
H3 Nostalgia 

kepercayaan
29,996 ,000 Diterima 

kemaknaanya
H4 Kepercayaan sikap 

terhadap merek
18,362 ,000 Diterima 

kemaknaanya
(Sumber: Data diolah)

PEMBAHASAN

H1 penelitian, menjelaskan bahwa karakter keahlian 
berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen 
atas spokes character. Hal tersebut sesuai dengan hasil 
penelitian Garretson dan Niedrich, (2004) yang menemukan 
bahwa karakter keahlian dapat menimbulkan kepercayaan 
konsumen atas spokes character. Silvera dan Austad, (2004) 
juga berpendapat bahwa keahlian dipercaya sebagai salah 
satu faktor yang dapat meningkatkan efek persuasif serta 
mempengaruhi kepercayaan konsumen. Spokes Character 
dengan tingkat keahlian yang rendah (Clow dan Bacck, 
2004:24).Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Doney 
dan Cannon, (1997) yang mengindikasikan persepsi dari 
keahlian penting dalam pembentukan kepercayaan dalam 
suatu hubungan yang ada. 

H2 penelitian, menjelaskan bahwa Karakter Relevansi 
berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Konsumen 
atas Spokes Character. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Callcot dan Philips dalam Garretson 
dan Niedrich, (2004) bahwa konsumen benar-benar 
mempertimbangkan pentingnya kecocokan atau kesesuaian 
antara karakter dengan produk. Ide mengenai kecocokan 
endorser dan produk tersebut dinamakan “match up 
hypothesis.” Kamins, (1990) berpendapat bahwa endorser 
akan menjadi lebih efektif apabila terdapat kecocokan antara 
endorser dan produk.

H3 penelitian, menjelaskan bahwa Karakter Nostalgia 
berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Konsumen 
atas Spokes Character. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
Garretson dan Niedrich, (2004) yang menemukan bahwa 
Nostalgia dapat menimbulkan Kepercayaan Konsumen atas 
Spokes Character. Setiap konsumen memiliki perbedaan 
dalam merespon suatu stimuli nostalgia, hal ini tergantung 
memori yang dimiliki. Dalam pembentukan suatu memori 
terdapat beragam faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi, di antaranya: (1) faktor iklan sebagai 
sebuah pengaruh lingkungan yang dapat mempengaruhi 
proses psikologi konsumen. Selain itu juga terdapat faktor 
eksternal lain seperti saran serta pengulangan yang dapat 
memiliki pengaruh yang amat besar pada proses informasi 
internal (termasuk memori), (2) Apapun definisi yang 
digunakan, nostalgia selalu berkonotasi dengan perasaan 
dan subyektifitas yang berkenaan dengan masa lalu. 
Emosi secara internal dipindahkan ke dalam suatu obyek 
mati, suara, atau rasa yang dialami. Komponen emosional 
tersebut mengarahkan pada penciptaan ilusi memori dengan 
membantu dalam pembentukan subyektif dari memori. 
Terlebih lagi, proses pembentukan internal itu sendiri 
difasilitasi oleh skema pengetahuan, efek imajinasi, dan 
pengaruh umum lainnya dalam memproses (Aiken, 1999). 

Holbrook dan Schindler dalam Stern, (1992) menyatakan 
bahwa setiap gender (pria atau wanita) kemungkinan 
memiliki pengalaman serta cara mengekspresikan nostalgia 
yang berbeda. Hal ini terkait dengan sifat dasar dari 
gender, di mana setiap gender yang merasakan nostalgia, 
mengevaluasi stimuli yang berbeda sebagai nostalgia dan 
mengartikulasikan respon nostalgia dengan intensitas yang 
berbeda.

H4 penelitian, menjelaskan bahwa Kepercayaan 
Konsumen atas Spokes Character berpengaruh signifikan 
terhadap Sikap atas Merek. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Dotz dkk., dalam Garretson dan Niedrich, (2004) yang 
mengemukakan bahwa karakter dapat menciptakan persepsi 
akan kepercayaan, yang muncul untuk mempengaruhi 
sikap serta perilaku konsumen. Selain itu, hasil penelitian 
Garretson dan Niedrich, (2004) juga mengindikasikan 
bahwa kepercayaan konsumen atas spokes character 
berpengaruh signifikan terhadap sikap terhadap merek. 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Goldsmith, Lafferty, 
dan Newell, (2000) bahwa kepercayaan merupakan elemen 
dari endorser yang kredibel, dan endorser yang kredibel 
menunjukkan pengaruh yang positif terhadap sikap terhadap 
merek maupun sikap terhadap iklan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Disimpulkan bahwa H1, H2, H3, H4 penelitian dapat 

diterima kebenarannya secara empiris, dengan bukti bahwa 
p-value hasil uji hipotesis penelitian berada di bawah alpha 
sebesar 5% dan critical ratio value-nya (CR) berada di 
atas 2. Di mana fit-test Structure Equation Model (SEM) 
memiliki kelayakan model analisis yang cukup baik, dengan 
proporsionalitas closed fit model: Chi-Square = 42,098; 
Probability = 0,000; CMIN/DF = 14,033; GFI = 0,950; TLI 
= 0,988; CFI = 0,956; RMSEA = 0,978.

Saran
Sebagai implikasi akhir hasil penelitian, dapat 

dikemukakan saran positip bagi Unilever, TBK selaku 
produsen produk ice cream Paddlepop antara lain; 
manajemen Unilever dapat meningkatkan karakter 
relevansi yang dimiliki Lion. Hal ini dapat dilakukan 
dengan mempertahankan konsistensi penggunaan tema 
“Petualangan Paddlepop” yang selama ini diaplikasikan 
dalam promosi paddlepop terutama pada jingle iklan di 
televisi. Dengan menjaga relevansi antara Lion dan produk 
paddlepop, maka kepercayaan konsumen atas spokes 
character juga dapat dipertahankan. Manajemen Unilever 
dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuan 
karakter Lion dalam menjelaskan produk paddlepop 
dalam iklan. Manajemen Unilever dapat mempertahankan 
bahkan meningkatkan kemampuan karakter Lion dalam 
memberikan memori/kenangan masa lalu yang positif. Hal 
ini dapat dilakukan dengan menampilkan iklan produk 
paddlepop dan membuatnya dekat dibenak konsumen. 
Seyogyanya manajemen Unilever dapat mempertahankan 
bahkan meningkatkan kepercayaan konsumen atas spokes 
character Lion. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga 
kebenaran informasi yang disampaikan Lion agar konsumen 
tetap memiliki kepercayaan atas spokes character dan 
nantinya dapat membentuk suatu sikap terhadap merek 
yang positif. 
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ABSTRAK

Para praktisi akuntansi dan auditor mengaplikasikan konsep materialitas dalam setiap tahapan pekerjaannya untuk menghasilkan 
informasi yang bebas dari kesalahan dan salah saji material sehingga dapat diandalkan untuk mengambil keputusan bisnis. Artikel ini 
mengulas mengapa materialitas penting, perkembangan konsep materialitas, pengertian materialitas dalam berbagai peraturan dari 
waktu ke waktu dan pengaplikasian pertimbangan materialitas dalam akuntansi dan auditing.

Kata kunci: materialitas, akuntansi dan auditing

ABSTRACT

The accounting practitioners and auditors apply the concept of materiality in each phase of the work to produce information that is 
free from errors and material misstatement, so reliable for making business decisions. This paper reviews why is materiality important, 
the development of the concept of materiality, the definition of materiality and the application materiality judgement in of accounting 
and auditing.

Key words: materiality, accounting and auditing.

PENDAHULUAN

Konsep materialitas merupakan konsep yang sangat 
penting bagi para akuntan baik dalam praktek akuntansi 
maupun auditing. Konsep materialitas akan memandu para 
auditor maupun praktisi akuntansi untuk menilai signifikasi 
suatu fakta terkait dengan informasi yang akan disusun dan 
disajikan dalam laporan, yang akan disampaikan kepada 
pengguna untuk dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan 
keputusan. Kesalahan auditor dalam mengaplikasikan 
konsep materialitas akan berdampak pada kesalahan dalam 
menyajikan informasi dan dalam pengambilan keputusan 
yang didasarkan pada laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan sedikit sekali mengungkapkan 
bagaimana para akuntan menetapkan materialitas suatu 
fakta yang dicantumkan dalam laporan keuangan tersebut. 
Demikian juga halnya dengan laporan akuntan publik, 
pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan 
oleh akuntan publik bersifat luas dan memberikan informasi 
yang sedikit sekali mengenai bagaimana opini tersebut 
dibuat.

Pengguna laporan keuangan berharap laporan 
keuangan yang dipublikasikan dan diaudit oleh akuntan 
publik dapat diandalkan, karena disajikan dengan bebas 
dari salah saji dan kesalahan yang berarti, karena sudah 
melalui pemeriksaan yang menggunakan prosedur dan 
pertimbangan yang memadai sesuai standar professional 
akuntan publik. Salah satu pertimbangan penting yang 
harus dibuat adalah pertimbangan mengenai fakta apa yang 
material dan apa yang tidak material. Pertimbangan tersebut 
menuntut pemahaman yang mendalam mengenai konsep 

dan prinsip materialitas. Pemahaman yang tidak tepat akan 
menghasilkan pertimbangan yang tidak tepat yang akan 
menghasilkan keputusan materialitas yang tidak tepat dan 
hal ini sangat beresiko karena setiap proses dalam akuntansi 
dan auditing melibatkan prinsip materialitas. Materialitas 
akan timbul dari hal yang paling sepele sampai pada hal 
yang paling rumit.(Bernawati, 1994)

Aplikasi materialitas bukanlah isu baru. Materialitas 
diaplikasikan untuk sebagian besar keputusan yang 
berkaitan dengan keputusan ekonomi (Juma’h, 2009). 
Bagi akuntan materialitas adalah sentral untuk proses 
audit dalam kaitannya dengan audit eksternal atas laporan 
keuangan tahunan perusahaan (Botjha dan Gloeck, 1999). 
“Materialitas” dan “risiko audit” melandasi penerapan 
semua standar auditing, (IAI, 2008) yang merupakan 
ukuran professional seorang auditor. Konsep “materialitas” 
bersifat bawaan dalam pekerjaan auditor independen. (IAI, 
2008). Statements on Auditing Standards (SAS) no.47 
dan 107 menyatakan bahwa akuntan harus menetapkan 
pertimbangan materialitas dalam tahap perencanaan dan 
perancangan pemeriksaan dan dalam pengevaluasian bukti-
bukti. (AICPA, 1980). 

Penentuan materialitas ada dalam setiap tahapan 
pemeriksaan dan tahapan akuntansi, namun sampai dengan 
saat ini tidak ada pedoman resmi yang secara gamblang 
dapat digunakan sebagai panduan untuk mengaplikasikan 
konsep dan prinsip materialitas dalam praktek akuntansi 
maupun auditing. Banyak Kriteria pernah diajukan untuk 
menentukan materialitas namun sayangnya kriteria tersebut 
pada umumnya hanya terbatas pada situasi tertentu saja 
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(Hadidi, 2009). Financial Accounting Standards Board 
(FASB) telah mempertimbangkan untuk menetapkan 
pedoman penentuan materialitas dan menerbitkannya dalam 
Discussion Memorandum tahun 1975 namun akhirnya 
memutuskan bahwa tidak ada standar umum materialitas 
yang dapat diformulasikan dengan memasukkan semua 
pertimbangan yang dipergunakan oleh manusia yang 
berpengalaman. Securities Exchange Commissions (SEC) 
tahun 1999 menerbitkan Staff Accounting Bulliten No, 99 
mengenai materialitas dengan tujuan untuk memberikan 
panduan dalam mengaplikasikan batasan materialitas. 
Prinsip umum yang diaplikasikan untuk menentukan 
apa yang material dan yang tidak material pada intinya 
merupakan pertimbangan professional (Botha & Gloeck, 
1999).

Secara umum materialitas didefinisikan sebagai batasan 
suatu pengungkapan, penghilangan atau salahsaji item-
item atau transaksi-transaksi yang dapat mempengaruhi 
keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan. Intepretasi 
mengenai apa yang material dan yang tidak material 
mencakup masalah pertimbangan kuantitatif dan 
kualitatif yang harus diselesaikan dengan menggunakan 
pertimbangan professional berdasarkan pengalaman dan 
tuntutan untuk memberikan pandangan yang benar dan 
wajar bagi kepentingan pemakai laporan keuangan. 

Memaknai materialitas tidak boleh dalam batasan yang 
sempit, namun harus dipertimbangkan baik dalam pandangan 
sempit maupun dalam pandangan luas (Woosley, 1973) 
Secara sempit materialitas berhubungan dengan kesalahan-
kesalahan yang akan mendistorsi kelayakan laporan 
keuangan. Misalnya kesalahan dalam pencatatan jumlah 
transaksi, kesalahan pengklasifikasian biaya, kesalahan 
laporan, dan kegagalan untuk membuat pengungkapan yang 
memadai. Bila material, tipe kesalahan ini akan mendistorsi 
laporan keuangan dan dapat menyesatkan pemakainya. 
Materialitas dalam arti luas berhubungan dengan kesalahan 
yang tidak mengakibatkan tidak layaknya laporan keuangan 
tetapi kesalahan yang menciptakan situasi yang dengannya 
pemakai laporan keuangan cenderung menjadi peka. 

PERKEMBANGAN KONSEP MATERIALITAS

Di Inggris, konsep materialitas pertama kali mendapat 
perhatian khalayak ramai pada tahun 1867, ketika seorang 
hakim (dalam kasus Kereta Api Pusat Venezuela ay Kisch) 
menyuarakan gagasan adanya pengaturan bahwa prospektus 
tidak boleh mengandung salah saji atau menghilangkan 
fakta material. Istilah material tidak terkait secara langsung 
dengan praktek akuntansi dan hanya digunakan untuk fakta 
atau data yang digunakan dalam perkara hukum di ruang 
pengadilan. Demikian halnya, di Amerika Serikat, pada 
awalnya konsep materialitas kurang mendapatkan perhatian 
kaum praktisi meskipun literatur-literatur akuntansi 
Amerika sudah menggunakan istilah materialitas sejak 

tahun 1905 dan bahkan sudah dicantumkan dalam kode 
etik akuntan Amerika pada tahun 1920. 

Penelitian, diskusi maupun perdebatan mengenai 
materialitas di era sebelum 1930-an di kalangan akuntan 
maupun badan yang berwenang tidak banyak terjadi. 
Hal ini menunjukkan tidak adanya kebutuhan untuk 
mendefinisikan istilah materialitas dari sudut pandang 
akuntansi. Akuntan publik dan para praktisi akuntansi 
memandang istilah materialitas dalam konteks hukum 
dan bukan sebagai produk metode akuntansi yang akan 
mempengaruhi pembaca laporan keuangan ataupun 
secara khusus berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh 
akuntan. Materialitas pada saat itu merupakan suatu ukuran 
secara hukum yang digunakan oleh pengadilan untuk 
mempertimbangkan salah saji oleh akuntan atau pihak 
perusahaan dalam penjualan surat-surat berharga untuk 
melindungi kepentingan masyarakat. Kondisi demikian 
berubah dengan dimasukkannya definisi materialitas dalam 
Regulation S-X dan ditetapkannya Undang-Undang Surat 
Berharga (Securities Act) pada tahun 1933. Sejak saat itu 
istilah materialitas digunakan secara luas dalam buletin-
buletin maupun dalam literatur-literatur akuntansi. Diskusi 
dan perdebatan juga mulai gencar dilakukan dan pemikiran 
tentang materialitas sebagai bagian dari metode akuntansi 
mulai tumbuh.(Reinenga, 1968)

Materialitas telah dan terus menjadi topik pembicaraan 
penting untuk auditor. Berbagai penelitian banyak dilakukan 
terkait dengan keputusan materialitas dan berbagai faktor 
yang dipertimbangkan untuk mencapai keputusan, perlunya 
pengungkapan terpisah untuk hal yang dianggap material 
dengan hasil yang beraneka macam yang mendorong FASB 
untuk mengeluarkan panduan untuk penentuan materilitas 
pada tahun 1975. Setelah dikeluarkannya memoradum 
diskusi tahun 1975, kontroversi muncul kembali pada 
tahun 1998 ketika Arthur Levitt (Securities and Exchange 
Chairman) dalam sambutannya menyatakan keprihatinan 
atas penerapan konsep materialitas dalam pelaporan 
keuangan dan audit (Messier, Jr,et al: 2005). Kemudian 
SEC menerbitkan Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 
99 – Materiality (SEC 1999) yang intinya adalah akuntan 
tidak boleh tergantung pada ukuran kuantitatif untuk 
menilai materialitas dan mengharuskan auditor untuk 
mempertimbangkan faktor kualitatif. Keprihatinan Levitt 
ditanggapi oleh para praktisi dan badan yang berwenang 
dengan diterbitkannya SAS No. 89 dan 90 pada tahun 2004 
oleh AICPA, Auditing Standard No. 2 oleh The Public 
Company Accounting Oversight Board (PCAOB), The 
ASB tahun 2005 and International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) tahun 2004 telah mengeluarkan 
exposure drafts untuk merevisi panduan mengenai 
materialitas. 

Exposure draft ini mendapat apresiasi dan komentar dari 
para parktisi maupun badan yang berkepentingan dengan 
aplikasi materialitas sepertai halnya Basel Committee. 
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Komentar yang dilontarkan berkaitan dengan penggunaan 
definisi lokal yang dikuatirkan akan memunculkan isu-isu 
terpisah dan tantangan bagi para auditor. (Basel Committee 
on Banking Supervision, 2005)

PENGERTIAN MATERIALITAS

Materialitas adalah suatu konsep kunci dalam teori dan 
praktek akuntansi dan auditing. (Messier, Jr., et al:2005). 
Pengaplikasian konsep materialitas berkembang dari waktu 
ke waktu mengikuti aturan yang merupaya memaknai 
materialitas sesuai kondisi, keadaan dan kebutuhan pada 
saat dikeluarkannya aturan tersebut. Berikut adalah 
perkembangan pemaknaan materialitas dari waktu ke 
waktu.

Dalam Securities Acts tahun 1933 kata fakta material 
terdapat pada bagian 10 titik b sebagai berikut:

Komisi dapat setiap kali menerbitkan dalam upaya 
mencegah atau menunda penggunaan prospektus yang 
diizinkan dalam ayat ini (b), jika memiliki alasan untuk 
percaya bahwa prospektus tersebut belum diajukan (jika 
diperlukan untuk diajukan sebagai bagian dari pernyataan 
pendaftaran) atau termasuk pernyataan tidak benar tentang 
fakta material atau menghilangkan pernyataan fakta material 
yang diperlukan untuk ditetapkan ada di dalamnya, dalam 
kaitannya dengan keadaan di mana prospektus tersebut 
digunakan, tidak menyesatkan 

Undang-undang surat berharga tahun 1933 memiliki dua 
tujuan yaitu:
1. mensyaratkan investor memperoleh informasi material 

mengenai surat berharga yang ditawarkan untuk dijual 
kepada umum

2. melarang kebohongan, kekeliruan, dan penipuan lainnya 
dalam penjualan surat berharga kepada publik.

Dalam peraturan ini, komisi mengharuskan penerbit 
surat berharga menyediakan informasi yang memadai 
tentang penerbit dan surat berharga yang diterbitkannya. 
Transparansi informasi ini diharapkan akan mencegah 
perilaku buruk emiten seperti yang dikatakan oleh Hakim 
Agung Louis Brandeis, yang menciptakan istilah “sinar 
matahari adalah desinfektan yang terbaik”. Istilah material 
dikaitkan dengan kandungan data mengenai emiten dan 
surat berharga yang diterbitkannya dan ditujukan untuk 
kepentingan investor.

Dalam kamus Webster edisi ketiga terbitan tahun 1967 
kata “material” sebagai kata sifat didefinisikan sebagai: 

. . . yang nyata menjadi penting atau konsekuensi besar: 
substansial, esensial, relevan, penting, membutuhkan 
pertimbangan yang serius dengan alasan memiliki kaitan 
yang tertentu atau mungkin pada penentuan yang tepat 
kasus hukum atau pengaruh dari instrumen atau beberapa 
hal serupa.

Webster mendefinisikan kata “materiality” sebagai kata 
benda sebagai berikut: 

. . . . kualitas atau keadaan sesuatu yang membutuhkan 
pertimbangan serius dengan alasan baik pasti maupun 
kemungkinan menjadi sesuatu yang penting untuk 
penyelesaian masalah yang tepat.

Kata materialitas dalam kamus dikaitkan dengan 
penggunaan sesuatu data atau fakta yang memiliki 
konsekuensi hukum yang memerlukan pertimbangan apakah 
fakta tersebut penting atau akan menjadi penting untuk 
menyelesaikan perkara/masalah di kemudian hari. Secara 
harafiah memiliki banyak arti mulai dari substansial sampai 
dengan penting. Dalam kaitannya dengan akuntansi istilah 
material digunakan oleh Frishkopp, pada tahun 1970 dengan 
memberikan pernyataan bahwa materiality adalah konsep 
vital, salah satu pijakan atau landasan dalam akuntansi, dan 
mendefisikan materialitas dalam akuntansi sebagai potongan 
informasi kuantitatif yang relative penting bagi pengguna, 
dalam konteks keputusan yang akan dibuat. Penggunaan 
kata material terkait dengan informasi keuangan, pengguna 
laporan keuangan dan pembuatan keputusan juga digunakan 
oleh Bernstain pada tahun yang sama. 

Financial Accounting Standards Board dalam Discussion 
Memorandum (FASB 1975, 3) dalam kaitannya dengan 
materialitas menyatakan sebagai berikut:

“Konsep materialitas meresap ke dalam akuntansi 
keuangan dan proses pelaporan. Hal Ini mempengaruhi 
keputusan tentang pengumpulan, pengklasifikasian, 
pengukuran dan peringkasan data tentang hasil aktivitas 
ekonomi suatu perusahaan. Hal ini juga berhubungan 
dengan keputusan tentang penyajian data dan pengungkapan 
terkait dalam laporan keuangan. Seperti yang diterapkan 
oleh penyaji dan auditor, konsep materialitas pada akhirnya 
umumnya dipahami melibatkan penentuan pentingnya suatu 
masalah untuk tujuan pelaporan keuangan”.

Sedangkan FASB pada tahun 1980 dalam Statement of 
Financial Accounting Concepts No. 2 , pr 132 mendefinisikan 
konsep materialitas sebagai berikut:

“Penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan 
keuangan adalah material, jika, dengan memperhatikan 
keadaan yang melingkupinya, besarnya item adalah 
sedemikian rupa sehingga besar kemungkinan bahwa 
penilaian dari orang reasonable berdasarkan laporan 
tersebut akan berubah atau dipengaruhi oleh masuknya atau 
koreksi suatu item”.

Selanjutnya, SAS No. 47 mendefinisikan materialitas 
sama dengan FASB dan mendiskusikan keterkaitan resiko 
audit dengan materialitas dalam tahap perencanaan audit 
dan membuat pernyataan sebagai berikut:

“Sebagai hasil interaksi pertimbangan kuantitatif dan 
kualitatif dalam penilaian materialitas, salah saji dalam 
jumlah yang relatif kecil, yang menjadi perhatian auditor 
dapat berdampak material terhadap laporan keuangan”.

Definisi atau pemaknaan materialitas sebelum tahun 
1980 belum dikaitkan dengan akuntansi atau apa yang harus 
dilakukan dalam praktek akuntansi. Istilah materialitas 
dikaitkan dengan akuntansi baru muncul pada definisi 
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yang dikeluarkan oleh FASB pada tahun 1980 dan dikaitkan 
dengan auditing pada SAS 47. Dalam definisi dan pernyataan 
yang diberikan di atas kata materialitas berkaitan dengan 
data atau fakta dalam laporan keuangan yang keberadaannya 
dapat mempengaruhi orang yang reasonable. Penyaji 
laporan keuangan harus mempertimbangkan materialitas 
fakta dalam laporan keuangan terkait dengan penyajian 
dan pengungkapannya dan dalam ruang lingkup auditing 
menuntut auditor untuk memperhatikan fakta yang dapat 
membuat pengguna memiliki keputusan yang berbeda. 
Dalam pemaknaan sebelumnya materialitas hanya 
dihubungkan dengan kata pertimbangan sedangkan dalam 
definisi terakhir dikatakan bahwa keputusan materialitas 
merupakan interaksi dari pertimbangan berdasarkan 
faktor kualitatif dan kuantitatif namun hanya sebatas 
pada keputusan dengan pertimbangan. Dalam praktek, 
pengaplikasian materialitas

The International Accounting Standards Committee 
(IASC), pada tahun 1989 mendefinisikan informasi sebagai 
materialitas sebagai berikut:

“Informasi adalah material jika penghilangan atau salah 
saji dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna 
yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut. 
Materialitas tergantung pada ukuran item atau kesalahan 
mempertimbangkan dalam keadaan tertentu penghilangan 
atau salah saji. Oleh karena itu, materialitas menyediakan 
suatu ambang atau titik pisah batas dan bukannya sekedar 
karakteristik kualitatif informasi utama yang harus dimiliki 
jika informasi tersebut berguna”.

Konsep materialitas telah banyak dikemukakan. 
Berbagai konsep tersebut berkaitan dengan fakta yang salah 
saji atau dihilangkan dalam laporan keuangan, yang harus 
diputuskan apakah fakta tersebut berpengaruh atau tidak bagi 
pengguna yang mengandalkan laporan keuangan tersebut. 
Tidak satupun yang memberikan gambaran bagaimana 
mengaplikasikan konsep tersebut untuk dapat memutuskan 
suatu fakta material atau berpengaruh pada keputusan 
penggunanya. Definisi dari ISAC sedikit memberikan 
panduan dengan menyatakan bahwa materialitas berkaitan 
dengan suatu ukuran secara kuantitatif, sehingga untuk 
mengaplikasikan konsep ini ini auditor dan para praktisi 
akuntansi harus menetapkan angka/jumlah tertentu sebagai 
ambang batas sesuatu fakta yang salah saji atau dihilangkan 
dapat dikatakan material dengan mempertimbangkan factor 
kuantitatif dan kualitatif pada lingkungan yang melingkupi 
fakta atau data tersebut.

GAO pada tahun 1994 dalam Government Auditing 
Standards menetapkan bahwa auditor dapat menetapkan 
tingkat materialitas yang lebih rendah dan menyatakan 
bahwa:

“Dalam audit Laporan keuangan entitas pemerintah 
atau entitas yang menerima bantuan pemerintah, auditor 
dapat menetapkan tingkat materialitas yang lebih rendah 
daripada dalam audit di sektor swasta karena akuntabilitas 

publik entitas, persyaratan hukum dan berbagai peraturan, 
dan visibilitas dan sensitivitas program, kegiatan, dan fungsi 
pemerintah”. 

Berdasarkan Regulation S-X, Rule 1-02 (1940), SEC 
(1995) mendefinisikan materialitas sebagai berikut: 

“Ist ilah” mater ial “ketika digunakan untuk 
mengkualifikasi persyaratan pemberian informasi mengenai 
suatu subyek, membatasi informasi yang diperlukan 
untuk hal-hal yang dengannya investor yang prudent 
memiliki informasi sebelum membeli surat berharga yang 
terdaftar”.

IAASB pada tahun 2004 mengeluarkan The IAASB’s 
exposure draft on materiality berdasarkan definisi yang 
dikeluarkan oleh the International Accounting Standards 
Board’s (IASB) sebagai berikut:

“Penghilangan atau salah saji suatu item adalah material 
jika mereka bisa, secara individu atau kolektif, mempengaruhi 
keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan 
laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran 
dan sifat penghilangan atau salah saji yang dinilai dengan 
keadaan yang melingkupinya. Ukuran atau sifat item, atau 
kombinasi keduanya, bisa menjadi faktor penentu”.

Menurut SAB 99 dalam menetapkan materialitas tidak 
hanya mempertimbangkan faktor kuantitatif saja namun 
juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif yang tidak 
hanya berdasarkan satu item individual saja namun juga 
harus dilakukan secara agregat. Faktor-faktor kualitatif 
harus dipertimbangkan berdasarkan item agregat tidak 
hanya pada dasar satu item. SAB 99 menyatakan bahwa:

“Penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan 
keuangan adalah material jika, dengan mempertimbangkan 
keadaan yang melingkupinya, besarnya item tersebut 
sedemikian rupa memungkinkan bahwa pertimbangan 
orang yang reasonable dengan berdasarkan laporan tersebut 
akan berubah atau dipengaruhi oleh masuknya atau koreksi 
suatu item.... Besar dengan sendirinya, tanpa memperhatikan 
sifat dari item dan keadaan di mana penilaian harus dibuat, 
umumnya tidak akan menjadi dasar yang cukup untuk 
penilaian materialitas.... faktor kualitatif dapat menyebabkan 
salah saji secara kuantitatif suatu jumlah kecil yang 
material”.

Standar Auditing Internasional (IAS) No 11 
mendefinisikan materialitas dengan cara sebagai berikut:

“Materialitas mengacu pada besarnya atau sifat salah 
saji (termasuk kelalaian informasi keuangan) baik secara 
individual atau dalam agregat bahwa berdasarkan keadaan 
yang melingkupinya, membuatnya mungkin bahwa 
pertimbangan dari orang yang reasonable berdasarkan 
informasi akan mempengaruhi atau keputusannya 
terpengaruh, sebagai akibat dari salah saji “(IAS Nomor 
25, Para. 5).

Ikatan Akuntan Indonesian mendefinisikan materialitas 
dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 
312 sebagai berikut:

“Materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi 
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yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat 
dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau 
mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan 
kepercayaan terhadap informasi tersebut”.

Banyak definisi telah dikembangkan oleh para ahli 
maupun badan yang berwenang dalam upaya memberikan 
pengertian yang gamblang dan tepat mengenai konsep 
materialitas. Secara keseluruhan dapat diketahui dari 
berbagai definisi yang dikemukakan di atas perkembangan 
pemaknaan definisi atau konsep materialitas ditujukan 
untuk melindungi pengguna laporan keuangan seperti 
halnya definisi yang dikemukakan sebelumnya yang disebut 
sebagai ” orang yang reasonable’, investor yang prudent. 
Perkembangan pengaplikasian konsep materialitas yang 
secara ketat menetapkan suatu angka mutlak atau relative 
memunculkan keprihatinan pihak yang berwenang dalam 
bidang penetapan standar ataupun pengawasan sehingga 
pada definisi terakhir kembali menyatakan bahwa penetapan 
materialitas bukan sekedar angka namun melihat dampak 
dari angka tersebut yang bisa saja kecil pada informasi di 
mana angka tersebut melekat. Dengan demikian angka 
salahsaji atau penghilangan yang kecil bisa saja menjadi 
material jika secara individu dan agregat berinteraksi dengan 
faktor kualitatif dalam lingkungan yang melingkupinya.

MATERIALITY JUDGMENT

Pengaruh konsep materialitas menembus ke semua 
aktivitas dalam siklus akuntansi dan tahapan audit. 
Pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian, penyajian dan 
pelaporan, serta pengungkapan dalam laporan keuangan 
dipengaruhi oleh konsep materialitas. Keseluruhan proses 
sedemikian rupa ditujukan untuk memberikan pandangan 
yang benar dan layak mengenai hasil yang diperoleh untuk 
periode tertentu dan posisi keuangan pada saat tertentu. Oleh 
karena itu setiap orang yang membuat keputusan akuntansi, 
baik dalam rangka membuat laporan keuangan ataupun 
memeriksa laporan keuangan senantiasa dihadapkan 
pada kebutuhan untuk membuat judgment mengenai 
materialitas.

Penetapan materialitas yang memadai adalah elemen 
penting dalam memelihara kepercayaan pengguna laporan 
keuangan, dan hal ini merupakan masalah judgment. 
Judgment merupakan tindakan secara mental untuk 
memutuskan hubungan antara dua atau lebih masalah 
atau kondisi. Tentu saja dalam akuntansi dan auditing 
judgment yang dibuat bukan sembarangan namun judgment 
professional berdasarkan kemahiran profesi yang terbentuk 
dari pengalaman. Judgment dimaksudkan untuk membuat 

keputusan berdasarkan fakta yang tidak selalu dapat 
direduksi ke dalam bentuk kuantitatif. 

Judgment adalah bagian vital dari pekerjaan 
profesional, dan materialitas pada dasarnya adalah masalah 
pertimbangan profesional yang secara sadar atau tidak 
senantiasa dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan. Oleh 
karena itu bagi auditor penentuan mengenai apa yang 
material adalah masalah pertimbangan yang profesional 
berdasarkan pengalaman dan persyaratan atau kewajiban 
untuk memberikan pandanagan yang benar dan wajar. 
Pelaksanaan pertimbangan profesional dipengaruhi oleh 
persepsi auditor mengenai pemakai laporan keuangan dan 
informasi yang dibutuhkannya. 

Proses pertimbangan dalam membuat keputusan 
materialitas sangat bervariasi dan kompleks. Seperangkat 
data yang sama dalam kondisi dan saat yang sama dapat 
menghasilkan keputusan materialitas yang berbeda. Proses 
dalam setiap individu pengambil keputusan sulit dirumuskan, 
namun itu tidak berarti keputusan materialitas suatu sulapan 
langsung jadi. Proses tersebut bagaimanapun juga dapat 
dideskripsikan dan dianalisa, dan ini sangat penting untuk 
perkembangan profesi di masa mendatang. Ada 3 alasan 
mengapa analisa dan deskripsi tersebut penting, yaitu:
1. Suatu proses yang tidak didefinisikan dan dinyatakan 

sebagai judgment tidak membangkitkan kepercayaan 
orang kritis.

2. Adanya penekanan bahwa suatu proses profesional yang 
vital tergantung pada judgment tidak menolong dalam 
pendidikan dan pelatihan pendatang baru pada profesi 
ini.

3. Pendekatan tidak terdefinisi seperti ini akan 
mediskreditkan profesi akuntan. (Bernstein, 1967) 

Akuntan publik melakukan pemeriksaan dalam rangka 
untuk dapat memberikan jaminan yang wajar bahwa laporan 
keuangan yang disajikan oleh disajikan secara wajar sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pertimbangan biaya 
dan waktu menyebabkan akuntan publik tidak mungkin 
untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. 
Pada hakekatnya para auditor bekerja dalam batas-batas 
ekonomis. Pendapat akuntan yang diharapkan mempunyai 
manfaat ekonomis harus disusun dalam jangka waktu dan 
biaya yang wajar. Dengan kondisi demikian maka dalam 
setiap penugasan pemeriksaan laporan keuangan yang 
dilakukan oleh auditor terdapat resiko salah saji yang tidak 
dapat dihindarkan. Risiko pemeriksaan dan pertimbangan 
materialitas mempengaruhi penerapan prinsip akuntansi dan 
pemeriksaan yang berlaku. Tipe judgment materilitas yang 
dibuat oleh auditor dapat digambarkan sebagai berikut:

Ad 2 tipe judgment materialitas yang dibuat oleh 



42  Jurnal Ekonomika, Vol. 5 No. 1 Juni 2012: 37–43

auditor:
1. Judgment pendahuluan, tujuannya adalah untuk 

memandu auditor untuk menetukan sifat, waktu dan 
luasnya pemeriksaan. Dalam menetapkan materialitas 
di awal ini, auditor mempertimbangkan jumlah 
materialitas yang digunakan oleh manajemen. Hasil 
dari penetapan materilitas didepan digunakan untuk 
merancang program pemeriksaan.

2. Judgment materialitas pelaporan final. Tujuan 
penetapan materialitas tipe ini adalah untuk membantu 
auditor dalam mengevaluasi dampak salahsaji terhadap 
pelaporan auditor.

KESIMPULAN

Materialitas merupakan konsep penting dalam akuntansi 
dan auditing yang menjadi landasan dalam mengambil 
keputusan akuntansi dalam semua siklus akuntansi dan 
tahapan audit. Pemakaian istilah material pada awalnya tidak 
terkait dengan para akuntan maupun praktek akuntansi yang 
dilakukannya namun justru bergema di ruang pengadilan 
yang digunakan untuk menilai faktum keuangan yang akan 
diputuskan oleh hakim di meja penghadilan. 

Dengan semakin berkembangnya pasar modal dan 
banyaknya perusahaan yang menjual surat berharganya 
di pasar bursa, kepedulian pihak pengawas bursa dan para 
praktisi keuangan membangkitkan berbagai diskusi dan 
perdebatan mengenai materialitas suatu fakta keuangan 
dalam laporan yang harus diinformasikan kepada investor 
potensial sebelum melakukan transaksi di bursa efek. Hasil 
dari berbagai diskusi dan perdebatan yang ditindaklanjuti 
dengan berbagai penelitian menghasilkan rentetan definisi 
dari periode ke periode yang kesemuanya ditujukan untuk 
mendapatkan makna yang sesungguhnya dari materialitas 
meskipun sampai saat ini belum dapat dirumuskan suatu 
definisi yang jelas dan gamblang mengenai materialitas. 
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