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Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Metode
Rasio Keuangan, Economic Value Added (EVA)

Dan Market Value Added (MVA)
(Studi Kasus: Sektor Farmasi Di Bursa Efek Indonesia)

Oleh : Hidayah Wiweko*

Abstract

In the assessment of the company's financial performance, financial ratio analysis is a
financial analysis method most widely used in Indonesia. To complete financial ratio analysis
and then developed a new analytical method modification, where this method of measuring
performance can be accurately take fully into account the  interests and expectations of
providers of funds (creditors and shareholders). The method in question is the model of
Economic Value Added, or EVA (concept of performance assessment) which in Indonesia is
better known as the concept of Economic Value Added. The second method is MVA (Market
Value Added) which have the same pressure with EVA is the company's welfare funding.

In measuring performance based Economic Value Added (EVA), we can see that the
company INAF, KAEF, KLBF, PYFA, SQBB, and TSPC consistently generate positive EVA
means that the company constantly able to keep the increase in positive economic added
value. While companies DVLA, BRANDS, and SCPI value varies, where to DVLA, 2010 to
2013 resulted in EVA negative, while the company BRANDS only in 2010 resulted in EVA
negative, and the company SCPI, 2009, 2010, and 2013 produce a negative EVA.

Market-based performance measurement Value Added value for all the company's
MVA Pharmaceuticals sub sector also vary between companies and also vary from year. For
the DVLA, in 2012 resulted in a negative MVA values and the other capable mneghasilkan
MVA positive value. INAF in 2009 and in 2010 resulted in a negative MVA value, while the
next year is able to generate a positive MVA value. While companies KAEF, KLBF,
BRANDS, PYFA, SQBB, and TSPC consistently generate positive MVA values from 2009
until 2013. The company SCPI, 2009, 2012 and 2013 resulted in negative while the value of
MVA in 2010 and 2011, MVA is able to generate a positive value.

Abstrak

Dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan, analisis rasio keuangan merupakan
metode analisis keuangan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Untuk melengkapi
analisis rasio keuangan kemudian berkembang metode analisis modifikasi baru, dimana
metode ini dalam mengukur kinerja dapat secara tepat memperhatikan sepenuhnya
kepentingan dan harapan penyedia dana (kreditur dan pemegang saham). Metode yang
dimaksud adalah model Economic Value Added atau EVA (konsep penilaian kinerja) yang di
Indonesia lebih dikenal dengan nama konsep Nilai Tambah Ekonomis. Metode yang kedua
yaitu MVA ( Market Value Added ) yang mempunyai tekanan yang sama dengan EVA yaitu
pada kesejahteraan penyandang dana perusahaan.

Dalam pengukuran kinerja berbasis Economic Value Added (EVA), dapat kita lihat
bahwa perusahaan INAF, KAEF, KLBF, PYFA, SQBB, dan TSPC konsisten menghasilkan
nilai EVA yang positif, artinya perusahaan terus mampu menjaga peningkatan nilai tambah
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ekonomisnya yang positif. Sedangkan perusahaan DVLA, MERK, dan SCPI nilainya
bervariasi, dimana untuk DVLA, tahun 2010 sampai tahun 2013 menghasilkan nilai EVA
yang negative, sedangkan perusahaan MERK hanya tahun 2010 menghasilkan nilai EVA
yang negative, dan perusahaan SCPI, tahun 2009, 2010, dan tahun 2013 menghasilkan nilai
EVA yang negative.

Pengukuran kinerja berbasis Market Value Added,     nilai MVA untuk semua
perusahaan sub sector Farmasi juga bervariasi antar perusahaan dan juga bervariasi antar
tahunnya. Untuk  DVLA,  tahun  2012  menghasilkan  nilai MVA yang  negatif dan  tahun
lainnya mampu mneghasilkan nilai MVA yang positif. INAF tahun 2009 dan tahun 2010
menghasilkan nilai MVA yang negatif, sedangkan tahun selanjutnya mampu menghasilkan
nilai MVA yang positif. Sedangkan perusahaan KAEF, KLBF, MERK, PYFA, SQBB, dan
TSPC konsisten menghasilkan nilai MVA yang positif dari tahun 2009 sampai dengan tahun
2013. Perusahaan SCPI, tahun 2009, 2012, dan 2013 menghasilkan nilai MVA yang negatif
sedangkan tahun 2010 dan tahun 2011, mampu menghasilkan nilai MVA yang positif.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Economic Value Added (EVA), Market Value Added
(MVA).

*) Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hubungannya dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan, tingkat kesehatan
perusahaan bagi para pemegang saham sangat  berkepentingan untuk mengetahui kondisi
sebenarnya suatu perusahaan, agar modal yang diinvestasikan cukup aman dan mendapatkan
tingkat hasil pengembalian (rate of return) yang menguntungkan dari investasi yang
ditanamkannya.Bagi pihak manajemen perusahaan, penilaian kinerja ini akan sangat
mempengaruhi dalam penyusunan rencana usaha perusahaan yang akan diambil untuk masa
yang akan datang demi kelangsungan hidup perusahaan.
Untuk mengukur kinerja perusahaan ini tentunya bukan merupakan hal yang  mudah.
Berbagai aspek harus dipertimbangkan dalam penilaian kinerja ini antara lain yaitu harapan
dari pihak-pihak yang menginvestasikan uangnya, dan karyawannya. Para penyedia dana
tentunya akan mengharapkan tingkat pengembalian yang besar untuk investasi yang
ditanamkannya, sedangkan pihak karyawan menginginkan kinerja perusahaan agar
kelangsungan hidup dari perusahaan dapat terjamin yang berarti bahwa kesejahteraan mereka
juga akan ikut terjamin. Pada saat ini terdapat berbagai alat ukur kinerja yang kadang berbeda
dari satu industri dengan industri yang lain. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa alat ukur
tersebut benar-benar merupakan alat ukur yang dapat menilai keberhasilan perusahaan yang
sebenarnya.Sehingga kita dapat mengetahui apakah roda usaha telah berjalan dengan efisien
dan efektif.
Ada 4 metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan selama ini,
antara lain :

a. Metode Rasio Keuangan, merupakan alat yang digunakan untuk menilai
kinerja perusahaan yang menekankan operasi keuangan yaitu:
LikuiditasRatio, Leverage Ratio, Probabilitas Ratio, dan Activity Ratio.

b. Metode Economic Value Added (EVA), digunakan dalam menilai kinerja
perusahaan yang memfokuskan pada penerapan nilai, dan hanya bisa
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menilai proses dalam periode 1 tahun, dengan kata lain EVA merupakan
pengukuran pendapatan sisa (residul income) yang mengurangkan biaya
modal terhadap laba operasi.

c. Metode Balanced Scorecard (BSC), merupakan alat untuk mengukur
kinerja  perusahaan dengan menyeimbangkan faktor-faktor  keuangan dan
non keuangan dari suatu perusahaan. Mempertimbangkan 4 aspek atau
prospektif yakni prospektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan
proses belajar dan berkembang.

d. Metode Radar, merupakan alat untuk menilai kinerja pada perusahaan yang
merupakan  modifikasi atau  penyempurnaan  dari metode-metode
sebelumnya. Rasio Radar mengelompokkan rasionya menjadi 5 kelompok
besar yaitu RasioProfitabilitas,Produktifitas, Utilitas Aktiva,Stabilitas dan
Rasio Pertumbuhan.

Untuk melengkapi analisis rasio keuangan kemudian berkembang metode analisis
modifikasi baru, dimana   metode   ini dalam mengukur   kinerja dapat secara   tepat
memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan harapan penyedia dana (kreditur dan pemegang
saham). Metode yang dimaksud adalah model Economic Value Added atau EVA (konsep
penilaian kinerja) yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama konsep Nilai Tambah
Ekonomis atau NITAMI.
Penerapan konsep EVA dalam suatu perusahaan akan membuat perusahan lebih
memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan, hal ini merupakan keunggulan
EVA dibandingkan dengan metode perhitungan yang lain. Selain itu keunggulan EVA yang
lain adalah EVA dapat dipergunakan tanpa memerlukan data pembanding. Namun, EVA juga
mempunyai kelemahan yaitu hanya mengukur hasil akhir saja. Penggunaan EVA tetap
berguna untuk dijadikan acuan mengingat EVA memberikan pertimbangan dalam hal biaya
modal sebagai kompensasi atas dana yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut.
Metode yang kedua yaitu MVA yang mempunyai tekanan yang sama dengan EVA yaitu pada
kesejahteraan penyandang dana perusahaan. MVA merupakan hasil komulatif dari kinerja
perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupun yang
diantisipasi akan dilakukan. Sehingga peningkatan MVA adalah sebagai keberhasilan
memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan aloksi sumber-sumber yang tepat.
Dengan demikian MVA merupakan ukuran kinerja eksternal perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan,
penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Apakah kinerja keuangan pada perusahaan Farmasi yang go publicjika diukur dengan
menggunakan Rasio Keuangan sehat?

b.   Apakah kinerja keuangan pada perusahaan Farmasi yang go publicjika diukur dengan
menggunakan Economic Value Added (EVA) sehat?

c. Apakah kinerja keuangan pada perusahaan Farmasi yang go publicjika diukur dengan
menggunakan Market Value Added (MVA) sehat?

d. Diantara perusahaan Farmasi yang go public,perusahaan manakah yang mempunyai
kinerja keuangan yang paling sehat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan pada perusahaan farmasiyang go
public, jika diukur dengan Rasio Keuangan.

b.   Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan pada perusahaan farmasiyang go
public, jika diukur dengan Economic Value Added (EVA).

c. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan pada perusahaan farmasiyang go
public, jika diukur dengan Market Value Added (MVA).

d.   Untuk mengetahui perusahaan mana yang mempunyai kinerja keuangan yang
paling sehatpada perusahaan farmasiyang go public.

Kegunaan Penelitian
a. Bagi investor, dapat memberikan tambahan informasi untuk melakukan

investasi pada perusahaan yang diinginkan.
b. Bagi kreditur, dapat memberikan tambahan informasi akan kemampuan

perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya.

1.4. Kerangka Penelitian

1.4.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu
Peneliti Pertama
Penelitian Heny Fuji Rosyidiana pada tahun 2003, dengan judul “Penerapan

Economic Value Added(EVA) dan Market Value Added (MVA) dalam Penilaian Kinerja
Keuangan Perusahaan pada PT Mandom Indonesia Tbk dan PT Mustika Ratu Tbk”.
Hasil analisis data pada PT Mandom Indonesia Tbk dan PT Mustika Ratu Tbk selama
tahun 1999-2001 dengan menggunakan metode  EVA dan MVA yaitu kinerja PT
Mandom Indonesia Tbk jika dinilai dengan metode EVA pada tahun 1999 dan 2001
kinerjanya sehat, sedangkan tahun 2000 kinerjanya tidak sehat. Apabila dinilai dengan
metode MVA pada tahun 1999 kinerjanya sehat, sedangkan pada tahun 2000 dan 2001
kinerjanya tidak sehat. Kinerja PT Mustika Ratu Tbk jika dinilai dengan metode EVA,
selama tiga tahun kinerjanya tidak sehat. Apabila dinilai dengan metode MVA, selama
tiga tahun kinerjanya juga tidak sehat. Diantara kedua perusahaan tersebut yang
kinerjanya lebih sehat adalah PT Mandom Indonesia Tbk karena nilai EVA tahun 1999
dan 2001 positif dan MVA tahun 1999 positif, sedangkan PT Mustika Ratu Tbk selama
tiga tahun nilai EVA dan MVA negatif.

Peneliti Kedua
Penelitian Fina Setyarini pada tahun 2003, dengan judul “Analisa Penerapan Antara

EVA Dengan Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Perusahaan ( Studi Pada
Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEJ )”.Hasil analisis data
penelitian tersebut yaitu jika dilihat dari Rasio keuangan, rata-rata kinerja perusahaan
makanan dan minuman pada tahun 1998-2000 memiliki angka rasio yang baik, sehingga
mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi atau mempunyai prospek yang bagus pula
baik  pada saat  ini  dan di  masa mendatang. Dan  dilihat  dari  EVA, rata-rata kinerja
perusahaan makanan dan minuman pada tahun 1998-2000 hampir semua menunjukkan
angka positif, yang berarti perusahaan telah berhasil menciptakan nilai ekonomis dan
dapat memenuhi harapan investor.



90
90

1.4.2 Kerangka Pemikiran
Kerangka Pikir yang digunakan dalam pemecahan masalah ini dapat  dilihat dari
gambar berikut ini.

Gambar 1. Kerangka Pikir Rasio Keuangan, EVA dan MVA Dalam
Mengukur Kinerja Perusahaan Farmasi

Perusahaan – perusahaan Farmasi di
Bursa Efek Indonesia (BEI)

Laporan R/L, Neraca, IHSG,
Bunga Obligasi, SBI, Harga

Penutupan Saham.

Rasio Keuangan EVA MVA

1.Rasio Likuiditas 1.Biaya modal hutang MVA = Nilai pasar
2.Rasio Leverage
3.Rasio Profitabilitas
4.Rasio Aktivitas

2.Biaya modal saham
3.WACC
4.Perhitungan EVA

ekuitas – modal ekui-tas
yang diinvesta-sikan
investor.

Analisis

Cross Sectional Approach dan Time Series Analysis

Hasil

Sehat, Cukup sehat, Tidak sehat

II. LANDASAN  TEORI

2.1.   Analisis Rasio Keuangan
Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang

berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan karyawan yang berdasarkan
sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelummya ( Mulyadi, 1997).

Menurut Mahmud dan Halim, (2003) ukuran kinerja meliputi rasio-rasio berikut :
a.   Rasio Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangannya pada saat ditagih.

b.   Rasio Aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan
melihat tingkat aktivitas aset.
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c. Rasio Solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi
kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

d.   Rasio Profitabilitas mengukur seberapa kemampuan perusahaan menghasilkan
laba (Profitabilitas).

e. Rasio Pasar mengukur perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai
pasar.

2.2. Economic Value Added (EVA)
Menurut Young dan O’Byrne (2001) EVA merupakan alat komukasi yang

efektif baik untuk penciptaan nilai yang dapat dijangkau oleh manajer lini yang
akhirnya mendorong kinerja perusahaan dan untuk menghubungkan dengan pasar
modal. Ide dasar dari EVA adalah pengemasan ulang dari manajemen perusahaan
yang dapat dipercaya dan prinsip keuangan yang pernah ada. Namun EVA
merupakan inovasi terpenting karena ia membuat teori keuangan moderen. Implikasi
manajerial dari teori ini adalah mudah diakses oleh menejer perusahaan yang tidak
terlatih dengan baik dalam keuangan atau tidak pernah memikirkannya.             EVA
membantu para  manajer  untuk lebih memahami tujuan keuangan, dan dengan
demikian membantu mereka untuk mencapai tujuan. EVA tidak memerlukan adanya
suatu perbandingan dengan perusahaan sejenis dalam industri dan tidak pula membuat
suatu analisa kecenderungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Konsep ini lebih
menekankan pada  penentuan besarnya cost of capital. Diperhitungkannya  biaya
modal atas ekuitas merupakan keunggulan pendekatan EVA dibanding pendekatan
akuntansi tradisional dalam mengukur kinerja perusahaan.

Economic Value Added (EVA) adalah keuntungan operasi setelah pajak
dikurangi dengan biaya modal dari seluruh modal untuk menghasilkan laba. Laba
operasional setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan nilai (value) didalam
perusahaan, sedangkan biaya modal dapat diartikan sebagai pengorbanan yang
dikeluarkan dalam penciptaan nilai tersebut (Steward, 1997).

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian
Economic Value Added (EVA) adalah keuntungan operasional setelah pajak,
dikurangi biaya modal yang digunakan unntuk menilai kinerja perusahaan dengan
memperhatikan secara adil harapan – harapan para pemegang saham dan kreditur.
Economic Value Added (EVA) merupakan perangkat finansial untuk mengukur
keuntungan nyata perusahaan. Hal ini membuat perhitungan Economic Value Added
(EVA) lain dengan perhitungan analisis rasio keuangan lainnya. Perbedaan tersebut
dikarenakan pada perhitungan dengan menggunakan pendekatan Economic Value
Added (EVA)  dilibatkannya biaya modal  operasi  setelah laba bersih, dimana hal
tersebut tidak dilakukan dalam perhitungan konvensional.

Setiap perusahaan tentunya menginginkan nilai Economic Value Added (EVA)
akan naik terus-menerus, karena Economic Value Added (EVA) adalah tolok ukur
fundamental dari tingkat pengembalian modal (return of capital).

EVA adalah sisa  laba (residual income, excess earning) setelah penyedia
modal memberikan kompensasi sesuai tingkat pengembalian (rate of return) yang
dibutuhkan atau setelah semua biaya kapital yang digunakan untuk menghasilkan
laba. Yang dimaksud dengan laba disini adalah Net Operating Profit After Tax
(NOPAT) yaitu laba operasi bersih sesudah pajak. Sedangkan biaya kapital adalah
biaya bunga pinjaman dari biaya ekuitas yang  digunakan untuk menghasilkan
NOPAT yang dihitung secara rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital
= WACC). EVA yang positif menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan
nilai (create value) bagi pemilik modal, konsisten dengan tujuan memaksimumkan
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nilai perusahaan. Sebaliknya EVA yang negatif menandakan nilai perusahaan
berkurang sebagai akibat tingkat pengembalian yang dituntut investor.

2.3.   Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan dalam EVA
Dalam EVA, penilaian kinerja keuangan diukur dengan ketentuan:

a. Jika EVA > 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik, karena
perusahaan bisa menambah nilai bisnis. Dalam hal ini, karyawan berhak mendapat
bonus, kreditur tetap mendapat bunga dan pemilik saham bisa mendapatkan
pengembalian yang sama atau lebih dari yang ditanam.

b. Jika EVA = 0, maka secara ekonomis “impas” karena semua laba digunakan
untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur maupun
pemegang saham, sehingga karyawan tidak mendapat bonus hanya gaji.

c. Jika EVA < 0, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan tidak sehat,
karena perusahaan tidak bisa memberikan nilai tambah. Dalam hal ini karyawan
tidak  bisa mendapatkan  bonus  hanya saja kreditur tetap  mendapat  bunga dan
pemilik saham tidak mendapat pengembalian yang sepadan dengan yang ditanam.

2.4. Market Value Added (MVA)
Menurut Warsono (2003) tujuan utama manajemen keuangan perusahaan adalah

memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang sahamnya. Tujuan ini jelas
bermanfaat bagi para pegang saham biasa, dan itu juga menjamin bahwa sumberdaya
yang terbatas dialokasikan secara efesien. Kemakmuran bagi para pemegang saham
dapat dimaksimumkan dengan memaksimumkan perbedaan antara nilai pasar ekuitas
dengan jumlah modal ekuitas yang dipasok oleh para investor kepada perusahaan.
Perbedaan ini disebut sebagai nilai tambah pasar (Market Value Added/MVA).

Kekayaan pemegang saham akan menjadi maksimal dengan memaksimalkan
perbedaan antara nilai pasar ekuitas perusahaan dengan jumlah modal ekuitas yang
diinvestasikan investor. Perbedaan ini disebut nilai tambah pasar (Market Value
Added)  (Brigham dan Houston, 2001). Nilai Market Value Added dapat dihitung
dengan rumus (Young dan O’Byrne, 2001):
MVA = Nilai pasar Ekuitas – Modal ekuitas yang diinvestasikan investor
MVA

t
= P

t
.Q

t
- P

0
.Q

t

Keterangan:
P

t
= Harga pasar saham per lembar

Q
t
= Jumlah lembar saham yang beredar pada tahun t

P
0

= Harga pasar saham per lembar saat penawaran perdana
Tolok ukur Market Value Added adalah:
a.   MVA positif, berarti pihak manajemen perusahaan telah mampu meningkatkan

kekayaan perusahaan dan para pemegang saham atau bisa dikatakan kinerja
perusahaan tersebut sehat.

b.   MVA negatif, berarti pihak manajemen tidak mampu atau telah menurunkan
kekayaan perusahaan dan kekayaan para pemegang saham, atau bisa dikatakan
bahwa kinerja perusahaan tidak sehat.

Manfaat dari Market Value Added yang dapat diaplikasikan pada perusahaan,
antara lain:
a. Sebagai alat mengukur nilai tambah dari perusahaan guna meningkatkan

kesejahteraan bagi pemegang saham.
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b.   Dengan MVA investor dapat melakukan tindakan antisipasi sebelum mengambil
keputusan investasi.

c. MVA dapat dijadikan sebagai alat pengukur atau penilaian peningkatan kekayaan
para pemegang saham perusahaan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mempelajari
dokumen-dokumen dan catatan-catatan tentang perusahaan yang  diteliti, seperti
neraca, laporan laba/rugi dan data tentang saham.

3.2. Definisi Operasional Variabel
Kinerja perusahaan pada dasarnya menjadi acuan dalam mengelola atau menilai

sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik
dikarenakan suatu kinerja perusahaan yang baik pula sehingga dapat memenuhi
harapan – harapan para pemegang saham dan kreditur.
Variabel-variabel yang diteliti diantaranya:
1. Analisis Rasio
a. Rasio Likuiditas

Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban
jangka pendeknya dengan segera. Termasuk rasio ini antara lain adalah:
 Current Ratio
 Quick Ratio
b. Rasio Leverage (Solvabilitas)

Rasio ini mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana
yang dipinjam perusahaan dari kreditur. Rasio ini menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Baik jangka panjang maupun
jangka pendeknya. Yang temasuk rasio ini adalah :
 Total Debt to Total Asset Ratio
 Total Debt to Equity Ratio

c. Rasio Profitabilitas
Rasio ini digunakan untuk mengungkapkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba, yang termasuk rasio ini adalah:

 Gross Profit Margin

 Net Profit Margin

 Return On Assets

 Return On Equity

d. Rasio Aktivitas
Rasio ini untuk menggunakan seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber-

sumber dana sebagai mana digariskan oleh kebijaksanaan perusahaan. Yang termasuk
rasio ini adalah:

 Total Assets TurnOver
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 Fixed Assets TurnOver

 Receivable TurnOver

 Inventory TurnOver

2. Economic Value Vaded (EVA)
Dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menghitung biaya modal utang (cost of debt)
2) Menghitung biaya modal saham dengan pendekatan Capital Asset Pricing Model

(CAPM)
3) Menghitung struktur permodalan dari neraca
4) Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (WACC)
5) Menghitung EVA
EVA = NOPAT – Biaya Modal
Keterangan:
EVA = Economic Value Added (Nilai Tambah Ekonomis)
NOPAT = Net Operating After Taxes (Laba Operasi Setelah Pajak)
Biaya Modal = WACC x Total Modal

3. Market Value Added (MVA)
a. Menghitung nilai kapitalisasi pasar saham = Harga pasar saham x jumlah saham

beredar = P
t
.Q

t

b.   Menghitung MVA = Nilai pasar ekuitas – modal ekuitas yang diinvestasikan
investor = P

t
.Q

t
– P

0
.Q

t

Keterangan:
P

t
= harga saham pada periode t

Q
t

= jumlah saham pada periode t
P

0
= harga saham pada saat penawaran perdana

3.3. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini ada dua cara yang dilakukan dalam  membandingkan

kinerja keuangan perusahaan antara lain :
a. Cross Sectional Approach dengan menggunakan uji analisis data perbedaan rata-

rata..
b. Time Series Analysis dengan menggunakan uji analisis data angka indeks.
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perusahaan – perusahaan yang masuk dalam sub sector Farmasi di Bursa Efek
Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Sub Sektor Farmasi

Daftar perusahaan industri manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor
farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:

No

1

Kode
Saham
DVLA

Nama
Emiten

PT Darya Varia Laboratoria Tbk

Tanggal
IPO

11-Nop-1994
2 INAF PT Indofarma (Persero) Tbk 17-Apr-2001
3 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 04-Jul-2001
4 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 30-Jul-1991
5 MERK PT Merck Tbk 23-Jul-1981
6 PYFA PT Pyridam Farma Tbk 16-Okt-2001
7 SCPI PT Schering Plough Indonesia Tbk 7-Oct-2010

8 SIDO PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 18-Des-2013
9 SQBB PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 29-Marl-1983
10 TSPC PT Tempo Scan Pasific Tbk 17-Jan-1994

Dari 10 perusahaan, hanya 9 perusahaan yang di masukkan dalam analisis, karena perusahaan
PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk baru Go public tahun 2013.

4.2. Analisis rasio keuangan perusahaan Sub Sektor Farmasi.
Berikut adalah rasio keuangan sub sektor Farmasi dari tahun 2009 s/d tahun 2013 serta
analisis perbandingannya dengan rata – rata industrinya.

Tabel 1.Rasio Keuangan Perusahaan Sub Sektor Farmasi Tahun 2009.

Rasio DVLA INAF KAEF KLBF MERK PYFA SCPI SQBB TSPC Rata
CR(%) 305 154 199 299 504 210 89 337 347 310
QR(%) 245 116 114 199 387 98 35 275 260 192
DTAR(x) 0,29 0,59 0,36 0,26 0,18 0,27 0,96 0,27 0,25 0,38
DTER(x) 0,41 1,44 0,57 0,39 0,23 0,37 22,9 0,37 0,34 3,00
GPM(%) 61,68 27,08 27,62 49,65 58,24 63,82 50,13 54,64 37,25 47,79
NPM(%) 8,32 0,19 2,19 11,55 19,52 2,86 3,25 26,26 8,02 9,13
ROA(%) 9,22 0,29 4 16,19 33,80 3,78 6,66 47,03 11,06 14,67
ROE(%) 13,02 0,71 6,28 24,35 41,42 5,27 159,1 64,6 14,98 36,64
TATO(x) 1,11 1,55 1,83 1,40 1,73 1,32 1,02 1,22 1,38 1,40
FATO(x) 5,68 11,14 7,10 6,50 11,23 2,44 5,80 5,12 6,29 6,81
RTO(x) 3,09 6,24 9,15 6,90 4,23 7,40 4,14 3,87 9,32 6,04
ITO(x) 7,32 7,93 6,52 5,82 9,41 5,48 2,22 9,12 7,69 6,83
Sumber : Laporan keuangan perusahaan.
Secara umum untuk semua rasio yang diukur, maka perusahaan MERK berada pada posisi
yang paling sehat atau berada di tas rata – rata industrinya, baik dari lkuiditasnya,
solvabilitasnya, aktivitasnya, maupun untuk profitabilitasnya.
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Tabel 2. Rasio Keuangan Perusahaan Sub Sektor Farmasi Tahun 2010

Rasio DVLA INAF KAEF KLBF MERK PYFA SCPI SQBB TSPC Rata
CR(%) 372 155 243 439 757 301 94 545 337 360
QR(%) 316 112 160 304 550 220 75 475 260 274
DTAR(x) 0,25 0,58 0,33 0,18 0,17 0,23 0,90 0,17 0,26 0,34
DTER(x) 0,33 1,36 0,49 0,23 0,20 0,30 9,49 0,21 0,36 1,44
GPM(%) 63,24 30,39 28,41 50,52 55,55 63,73 39,88 65,31 36,90 48,21
NPM(%) 11,93 1,20 4,36 13,14 14,93 2,98 3,79 31,27 9,64 10,36
ROA(%) 12,98 1,71 8,37 19,11 27,32 4,17 8,84 57,07 13,78 17,04
ROE(%) 17,31 4,03 12,45 25,01 32,72 5,44 92,75 69,09 19 30,87
TATO(x) 1,09 1,43 1,92 1,45 1,83 1,40 1,38 1,32 1,43 1,47
FATO(x) 5,23 10,81 7,71 6,37 11,87 2,67 7,94 6,50 6,75 7,32
RTO(x) 3,17 7,91 8,64 7,50 8,89 6,84 5,19 4,31 9,25 6,86
ITO(x) 9,55 6,58 8,23 6,59 6,35 6,60 2,78 13,10 8,62 7,60
Sumber : Laporan keuangan perusahaan.
Secara umum untuk tahun 2010 sama dengan tahun 2009, di mana perusahaan MERK
menunjukan kinerja   untuk semua aspek penilaian, yaitu : likuiditas, profitabilitas,
solvabilitas, dan aspek aktivitasnya.

Tabel 3. Rasio keuangan perusahaan Sub Sektor Farmasi Tahun 2011

Rasio DVLA INAF KAEF KLBF MERK PYFA SCPI SQBB TSPC Rata
CR 483 154 275 365 752 254 89 568 308 361
QR 367 112 215 322 656 205 67 450 232 292
DTAR 0,22 0,45 0,30 0,21 0,15 0,30 0,95 0,16 0,28 0,34
DTER 0,28 0,83 0,43 0,27 0,18 0,43 18,28 0,19 0,40 2,36
GPM 64,10 32,92 29,82 50,87 52,49 67,24 36,27 55,98 38,06 47,53
NPM 12,44 3,07 4,93 13,96 25,17 3,42 -3,09 30,35 10,14 12,94
ROA 13,03 3,31 9,57 18,41 39,56 4,38 -3,21 38,95 13,80 17,63
ROE 16,61 6,06 13,71 23,37 46,78 6,28 -61,81 46,33 19,25 22,30
TATO 1,23 1,65 1,89 1,45 1,98 1,34 0,98 1,65 1,54 1,52
FATO 5,89 8,90 6,80 5,67 9,56 6,90 3,56 6,43 5,32 6,56
RTO 6,89 5,78 9,80 9,07 12,32 8,05 4,76 7,23 8,23 8,01
ITO 8,12 7,89 11,32 8,45 9,67 9,43 5,76 9,34 9,54 8,84
Sumber : Laporan keuangan perusahaan.
Untuk tahun 2011, perusahaan farmasi MERK dan SQBB menunjukkan kinerja keuangan
yang paling sehat dengan kinerja semua rasio diatas rata rata industrinya.

Tabel 4. Rasio Keuangan Perusahaan Sub Sektor Farmasi Tahun 2012

Rasio DVLA INAF KAEF KLBF MERK PYFA SCPI SQBB TSPC Rata
CR 431 210 282 340 387 241 377 580 309 350
QR 354 178 179 285 270 198 298 440 276 275
DTAR 0,22 0,45 0,31 0,22 0,27 0,35 0,93 0,16 0,28 0,35
DTER 0,28 0,83 0,45 0,28 0,37 0,55 13,47 0,20 0,38 0,41
GPM 59,88 31,82 31,34 47,91 45,65 65,45 25,31 62,04 37,53 45,21
NPM 13,69 3,67 5,39 13,02 11,59 3 -9,30 35,12 9,58 11,88
ROA 13,86 3,57 9,68 18,85 18,93 3,91 -9,02 44,53 13,71 15,88
ROE 17,69 6,52 14,01 24,08 25,87 6,05 -130,5 53,25 18,94 20,80
TATO 1,87 1,34 1,65 1,76 1,65 1,32 0,87 1,66 1,65 1,53
FATO 4,87 4,65 6,54 5,45 4,67 4,54 2,65 4,65 5,67 4,85
RTO 7,90 8,79 7,87 6,87 9,96 6,76 6,54 7,98 7,77 7,83
ITO 6,98 9,09 9,80 8,80 10,87 8,98 4,78 8,70 8,43 8,49
Sumber : Laporan keuangan perusahaan.
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Untuk rasio Aktivitas tahun 2012, perusahaan DVLA, KAEF, KLBF, MERK, SQBB, dan
TSPC menunjukkan kinerja aktivitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja rata –
rata industrinya, sedangkan perusahaan INAF, PYFA, dan SCPI memiliki tingkat aktivitas
yang lebih rendah bila dibandingkan 4,79 rata – rata industrinya.

Tabel 5. Rasio Keuangan Perusahaan Sub Sektor Farmasi Tahun 2013

Rasio DVLA INAF KAEF KLBF MERK PYFA SCPI SQBB TSPC Rata
CR 430 126 242 2839 397 182 285 558 329 318
QR 334 112 197 1560 220 97 185 417 235 217
DTAR 0,23 0,54 0,34 0,04 0,27 0,46 0,96 0,16 0,27 0,36
DTER 0,29 1,19 0,52 0,05 0,36 0,86 22,13 0,19 0,37 0,47
GPM 61,38 25,24 29,72 47,99 45,69 68,82 30,40 59,70 39,91 45,42
NPM 11,21 -4,05 4,96 12,31 14,69 1,68 -7,88 34,70 11,52 13,01
ROA 8,18 -4,19 8,72 17,41 25,17 1,36 -4,61 38,95 11,14 15,85
ROE 10,59 -9,18 13,28 23,18 34,25 2,54 -106,5 46,66 15,20 20,81
TATO 0,73 1,03 1,76 1,41 1,71 0,81 0,51 0,84 0,97 1,09
FATO 3,63 3,64 8,72 5,47 19,37 1,38 1,83 3,50 4,70 5,81
RTO 2,48 4,68 7,85 7,04 8,67 4,09 1,70 141,31 6,50 5,37
ITO 4,54 5,66 6,78 5,24 7,99 4,61 1,96 10,93 5,33 5,89
Sumber : Laporan keuangan perusahaan

Untuk tingkat aktivitas perusahaan pada tahun 2013, perusahaan KAEF, KLBF, MERK, yang
menunjukan kinerja aktivitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan rata – rata
industrinya, sedangkan perusahaan lainnya menunjukkan kinerja aktivitas yang lebih rendah
bila dibandingkan dengan rata rata industrinya.

4.3. Analisis Economic Value Added (EVA) Perusahaan Sub Sektor
Farmasi.

Dalam penelitian ini ketiga alat ukur (Ratio, EVA, dan MVA) secara bersamaan digunakan
untuk mengukur kinerja lima industry Farmasi, sekaligus menguji konsistensi alat ukur
tersebut dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Jika konsistensi ketiga alat ukur dalam
mengukur kinerja perusahaan sudah teruji,  maka penggunaan  konsep pengukuran secara
bersama diharapkan mampu mengukur kinerja perusahaan lebih realistis, komprehensif, dan
dapat mendukung penyajian laporan keuangan, dan mempermudah para pemakai laporan
keuangan dalam melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan
dalam berinvestasi.

Tabel 6. Hasil perhitungan EVA Perusahaan Sub Sektor Farmasi Thn 2009 s/d Thn 2013
2009 2010 2011 2012 2013

DVLA 40,140,923 (7,482,097) (4,427,417) (12,619,230) (11,094,380)
INAF 37,081,658,470 44,341,669,163 35,651,767,380 24,256,435,692 46,483,461,570
KAEF 35,169,453,371 345,384,912,680 400,336,029,006 478,030,949,289 515,537,648,171
KLBF 903,863,000 408,898,000 300,113,000 356,532,000 459,844,000
MERK 23,389,882,000 (5,065,054,000) 26,022,184,000 22,856,284,000 8,983,457,000
PYFA 32,681,793,795 11,631,271,158 5,382,110,128 4,479,980,810 8,508,293,619
SCPI (456,078,900) (13,509,700) 31,250,560,000 957,950,000 (3,250,700,000)
SQBB 234,890,500,000 215,780,500,000 312,450,560,000 957,789,500,000 325,750,700,000
TSPC 123,345,000,000 235,890,000 234,760,120 560,890,000 400,750,000

Sumber : Data diolah.
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2009 2010 2011 2012 2013
DVLA 300,500,000 27,084,920,000 299,546,256,000 (1,505,700,000) 1,448,825,000
INAF (52,687,547,500) (61,985,350,000) 195,253,852,500 712,831,525,000 164,261,177,500
KAEF 238,822,000,000 327,686,000,000 555,400,000,000 3,554,560,000,000 2,721,460,000,000
KLBF 25,693,562,000 6,301,816,000 522,465,000 17,624,606,000 6,417,748,000
MERK 574,933,408 698,133,408 966,933,408 1,112,533,408 1,388,800,000
PYFA 53,507,999,864 53,507,999,856 53,507,999,846 53,507,999,836 53,507,999,825
SCPI (1,000,000,000) 2,000,000,000 3,500,000,000 (1,100,000,000) (430,000,000)
SQBB 9,500,000,000 10,500,000,000 12,000,000,000 11,500,000,000 12,500,000,000
TSPC 84,900,000 967,870,000 213,900,890 120,500,000 350,670,000

Dari Table 6 diatas, dapat kita lihat bahwa perusahaan INAF, KAEF, KLBF, PYFA, SQBB,
dan TSPC konsisten menghasilkan nilai EVA yang positif, artinya perusahaan terus mampu
menjaga peningkatan nilai tambah ekonomisnya yang positif. Sedangkan perusahaan DVLA,
MERK, dan SCPI nilainya bervariasi, dimana untuk DVLA, tahun 2010 sampai tahun 2013
menghasilkan nilai EVA yang negative, sedangkan perusahaan MERK hanya tahun 2010
menghasilkan nilai EVA yang negative, dan perusahaan SCPI, tahun 2009, 2010, dan tahun
2013 menghasilkan nilai EVA yang negative.

4.4. Analisis Market Value Added (MVA) Perusahaan sub sector Farmasi.
Tabel 7. Hasil Perhitungan MVA Perusahaan Sub Sektor Farmasi Thn 2009 s/d Thn 2013

Sumber : Data diolah.

Begitu juga kalau kita lihat Tabel 7, nilai MVA untuk semua perusahaan sub sector Farmasi
juga bervariasi antar perusahaan dan juga bervariasi antar tahunnya. Untuk DVLA, tahun
2012 menghasilkan nilai MVA yang negative dan tahun lainnya mampu menghasilkan nilai
MVA yang  positif. INAF tahun 2009 dan tahun 2010 menghasilkan nilai MVA yang
negative, sedangkan tahun selanjutnya mampu menghasilkan nilai MVA yang positif.
Sedangkan perusahaan KAEF, KLBF, MERK, PYFA, SQBB, dan TSPC konsisten
menghasilkan nilai MVA yang  positif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
Perusahaan SCPI,  tahun 2009,  2012,  dan 2013 menghasilkan  nilai MVA yang negative
sedangkan tahun 2010 dan tahun 2011, mampu menghasilkan nilai MVA yang positif.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Hasil penelitian terhadap kinerja keuangan sembilan perusahaan farmasi yang telah go public
selama lima tahun terakhir dengan menggunakan tiga metode pengukuran, yakni;
Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), dan metode Rasio keuangan
dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan ketiga metode tersebut memberikan gambaran
kepada kita bahwa :

1.   Kesembilan perusahaan farmasi memiliki kinerja rasio keuangan yang berbeda baik
persentasenya dari tahun ke tahun. Untuk tingkat likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas,
dan Profitabilitas menghasilkan  variasi yang  berbeda untuk  masing – masing
tahunnya, baik yang berada diatas rata – rata industrinya, maupun perusahaan yang
berada dibawah rata rata industrinya.

2. Untuk pengukuran kinerja berbasis Economic Value Added(EVA),   dapat kita lihat
bahwa perusahaan INAF, KAEF, KLBF, PYFA, SQBB, dan TSPC konsisten
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menghasilkan nilai EVA yang positif, artinya perusahaan terus mampu menjaga
peningkatan nilai tambah ekonomisnya yang positif. Sedangkan perusahaan DVLA,
MERK, dan SCPI nilainya bervariasi, dimana untuk DVLA, tahun 2010 sampai tahun
2013 menghasilkan nilai EVA yang negatfe, sedangkan perusahaan MERK hanya
tahun 2010 menghasilkan nilai EVA yang negatif, dan perusahaan SCPI, tahun 2009,
2010, dan tahun 2013 menghasilkan nilai EVA yang negatif.

3.   Untuk pengukuran kinerja berbasis Market Value Added, dimana nilai MVA untuk
semua perusahaan sub sector Farmasi juga bervariasi antar perusahaan dan juga
bervariasi antar tahunnya. Untuk DVLA, tahun 2012 menghasilkan nilai MVA yang
negative dan tahun lainnya mampu menghasilkan nilai MVA yang positif. INAF
tahun 2009 dan tahun 2010 menghasilkan nilai MVA yang negatif, sedangkan tahun
selanjutnya mampu menghasilkan nilai MVA yang positif. Sedangkan perusahaan
KAEF, KLBF, MERK, PYFA, SQBB, dan TSPC konsisten menghasilkan nilai MVA
yang positif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Perusahaan SCPI, tahun
2009, 2012, dan 2013 menghasilkan nilai MVA yang negatif sedangkan tahun 2010
dan tahun 2011, mampu menghasilkan nilai MVA yang positif.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan untuk
pihak perusahaan dan investor.
1. Perusahaan
a. Perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja keuangan yang berbasiskan nilai tambah
(value added) dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan secara lebih akurat.
b. Perusahaan perlu memperhatikan kombinasi kebijakan bisnis (investasi, operasional, dan
finansial) yang diambil mengingat dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan.
c. Perusahaan dengan kinerja yang rendah perlu melakukan bancmarking pada perusahaan
dengan kinerja yang tinggi.
2. Investor
a. Investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan farmasi di BEI sebaiknya memperhatikan
kinerja keuangan perusahaan melalui tiga metode pengukuran, mengingat ketiga metode ini
dapat memberikan gambaran yang baik terkait kemampuan manajemen perusahaan untuk
meningkatkan nilai tambah perusahaan atau return bagi investor.
b. Apabila investor menghendaki untuk berinvestasi pada salah satu perusahaan farmasi,
maka pilihan terbaik adalah dengan memilih perusahaan yang memiliki nilai EVA positif,dan
MVA positif.
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Abstract
Evaluating the quality of health services essential for consumers, service

providers, and the community. Develop health care quality measurement is important for
systems and organizations who want to know the quality of health services provided.
This study aimed to establish the measurement of the quality  of health care for
consumers who get subsidies of health care costs from the government. It was important
because the existing service quality measurement is a measurement of the quality of
service for the profit-oriented company.

This study is a  qualitative  study aims to explore  the  patient's perception of
subsidized health care services for those they have received and wanted to know what
they need. It is used as a basis establishing subsidized service quality measurements.
Data are taken from in-depth interviews to 18 patients using subsidized health care
facilities in Surabaya which has Jamkesmas card or SKTP.

The results showed that low-cost health services are factors that affect the
assessment of the quality of health services in addition to other factors, not the free
health services. Results of this study are expected to be input for health care providers,
especially for subsidized service providers in order to deliver services according to the
needs and expectations of patients served so that people are willing to use the service. In
the long run, subsidized health care programs can help improve public health.
Keywords: Quality of health care, Subsidized

ABSTRAKSI
Mengevaluasi kualitas layanan kesehatan penting bagi konsumen, penyedia jasa,

dan masyarakat. Mengembangkan pengukuran kualitas layanan kesehatan merupakan hal
penting bagi sistem dan organisasi yang ingin mengetahui kualitas layanan kesehatan
yang diberikan. Studi ini bertujuan untuk membangun pengukuran kualitas layanan
kesehatan bagi konsumen yang mendapatkan subsidi biaya kesehatan dari pemerintah.
Hal itu penting dilakukan mengingat pengukuran kualitas layanan yang ada merupakan
pengukuran kualitas layanan bagi perusahaan yang berorientasi profit. Pengukuran
kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang merupakan pasien bersubsidi juga perlu
dilakukan karena masih terdapat ketidakpuasan pasien pengguna layanan kesehatan
bersubsidi yang tampak dari keengganan mereka untuk menggunakan fasilitas layanan
kesehatan bagi mereka.

Studi ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan menggali persepsi pasien
layanan kesehatan bersubsidi atas layanan kesehatan bagi mereka yang telah mereka
terima dan layanan kesehatan seperti apa yang mereka butuhkan. Data diperoleh dari
wawancara mendalam yang dilakukan kepada 18 pasien pengguna fasilitas layanan
kesehatan bagi masyarakat miskin di Surabaya, yakni pemegang kartu Jamkesmas dan
SKTP.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya layanan kesehatan yang murah
merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian atas kualitas layanan kesehatan selain
faktor-faktor yang lain, bukan biaya kesehatan gratis. Hal tersebut terkait dengan layanan
kesehatan bersubsidi yang ditawarkan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan
bagi penyedia layanan kesehatan terutama bagi penyedia layanan bersubsidi agar dapat
memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasien yang dilayani agar
masyarakat bersedia menggunakan layanan ini sehingga tingkat kesehatan masyarakat
dapat ditingkatkan.

Keywords: Kualitas layanan kesehatan, bersubsidi.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia dan merupakan salah satu
indikator yang menunjukkan kualitas hidup seseorang yang pada akhirnya
menununjukkan pula kualitas kehidupan dalam suatu negara. Di Indonesia, biaya berobat
sangat tinggi sehingga masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-
GAKIN) merupakan program pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan
bersubsidi bagi masyarakat miskin agar kesehatan masyarakat miskin lebih terjamin.
Program ini sangat dirasakan manfaatnya bagi kalangan keluarga prasejahtera. Terbukti,
program ini sangat diminati bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara
cuma-cuma. Bahkan, setiap bulan tak kurang 1.946 pasien prasejahtera menggunakan
fasilitas tersebut (www.beritajakarta.com). Hal ini menunjukkan program ini benar-benar
dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu

Tidak bisa dipungkiri, dengan terjaminnya kesehatan memungkinkan masyarakat
miskin untuk dapat tetap bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun sejumlah
pasien masih mengeluhkan masalah layanan rumah sakit bagi masyarakat prasejahtera
(miskin). Pada kenyataannya terjadi keengganan masyarakat miskin untuk menggunakan
fasilitas tersebut  karena khawatir akan  ditolak  secara halus  oleh  pihak rumah  sakit.
Banyaknya penolakan pasien miskin di beberapa rumah sakit daerah karena beberapa
alasan, seperti penuhnya ruang rawat kelas 3 (Kompas.com), dana jaminan kesehatan
yang  telah habis (Indosiar.com), atau tidak punya kelengkapan peralatan kesehatan,
dokter ataupun obat-obatan yang memadai untuk tidak menerima pengobatan pasien
tersebut (skalanews.com). Selain itu berdasarkan hasil survei Citizen Report Cards tahun
2010 oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 986 pemegang kartu Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesmas), Keluarga Miskin (Gakin), dan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM), responden mengeluhkan pelayanan rumah sakit
(www.hukumonline.com).

Penting bagi pemerintah untuk menyadari bahwa meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat miskin tidak hanya dari banyaknya jumlah masyarakat miskin yang
mendapatkan Jamkesmas,  namun  juga dari  kualitas  pelayanan  kesehatan yang dapat
diberikan. Kepuasan konsumen, dalam hal ini adalah pasien miskin, hanya dapat dicapai
dengan memberikan layanan yang berkualitas. Layanan yang berkualitas adalah layanan
yang sesuai dengan harapan konsumen yang dilayani. Untuk bisa memberikan layanan
yang berkualitas, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dari
konsumen yang dilayani. Masing-masing kelompok konsumen memiliki kebutuhan dan
keinginan yang berbeda atas suatu produk (Kotler, 2006). Setelah diketahui kebutuhan
dari konsumen yang dilayani, dapat dilakukan pengelolaan layanan kesehatan yang
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sesuai dengan kebutuhan tersebut dan dapat diupayakan agar kualitas layanan kesehatan
dapat dipertahankan.

Kepuasan konsumen dapat dianalisis berdasarkan dua perspektif yang  berbeda,
yakni sebagai sebuah hasil atau  sebuah  proses (Wirtz et  al., 2013:  432).  Kepuasan
sebagai sebuah hasil berhubungan dengan sikap yang dihasilkan dari konfirmasi atau
diskonfirmasi atas sebuah pengharapan. Sedangkan sebagai sebuah  proses, kepuasan
berhubungan dengan faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian tidak hanya penting
mengetahui hasil dari layanan yang diberikan, namun juga penyebab dari kepuasan
tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu kiranya dilakukan penelitian terkait dengan
pembentukkan pengukuran kualitas layanan kesehatan bagi pasien bersubsidi. Bagi
beberapa peneliti, SERVQUAL cocok digunakan untuk mengukur kualitas layanan
kesehatan (Headly dan Miller, 1993). Meskipun demikian, pengaplikasian SERVQUAL
perlu diadaptasi untuk situasi-situasi tertentu (Kara et al. 2005). Hal tersebut mengingat
beberapa penelitian yang meneliti tentang penggunaan SERVQUAL untuk mengukur
kualitas layanan kesehatan bagi rumah sakit meneliti rumah sakit yang berorientasi pada
profit (Andaleeb, 1998; Curry dan Sinclair, 2002; O’Connor dan Shewchuk, 2003;
Padma et al., 2009). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat
atas layanan kesehatan bersubsidi bagi mereka dan kualitas layanan seperti apa yang
mereka butuhkan. Dengan mengetahui persepsi masyarakat atas layanan kesehatan
bersubsidi bagi mereka, diharapkan layanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan dan harapan mereka.

KAJIAN LITERATUR
Kualitas Layanan
Istilah kualitas memiliki banyak definisi serta mengandung berbagai makna, antara lain:
kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan
atau penyempurnaan berkelanjutan, bebas dari kerusakan/cacat, pemenuhan kebutuhan
pelanggan sejak awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar sejak awal
dan sesuatu yang  bisa membahagiakan pelanggan (Tjiptono, 1997). Menurut Soita
(2012), kualitas jasa adalah kemampuan untuk mendapatkan jasa yang diinginkan dari
penyedia jasa yang dipilih pada harga yang tepat. Dalam hal ini konsumen menginginkan
nilai atas uang mereka. Bagi masyarakat yang kurang mampu dengan kemampuan
keuangan yang sangat terbatas, mereka juga mengharapkan dapat menikmati layanan
kesehatan yang layak bagi dirinya sebagai warga negara yang perlu diperhatikan oleh
pemerintah.

Menurut Kotler (2006), kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan
berakhir pada persepsi para pelanggan. Dapat pula dikatakan bahwa kualitas merupakan
sesuatu yang   dirasakan   oleh   para pelanggan   dalam rangka untuk   memuaskan
harapannya.  Mutawa (2006)  dalam  Chakaraborty dan  Mamjudar (2011)  menyatakan
bahwa jasa atau produk merupakan faktor utama yang menentukan kepuasan konsumen.
Dalam hal  ini  kepuasan konsumen  didefinisikan  sebagai  sebuah  sistem yang dilalui
konsumen untuk mendapatkan nilai dari uang yang dibayarkannya. Dengan layanan yang
berkualitas memungkinkan manajemen untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah
yang berkaitan dengan kualitas dan membantu dalam merencanakan peluncuran
program-program perbaikan  kualitas sehingga dapat  meningkatkan efisiensi,
profitabilitas dan performa secara keseluruhan (Zeithaml et al., 1990).

Pengukuran kualitas jasa pertama kali diperkenalkan oleh Parasuraman, Zeithaml,
& Berry (1988) yang diberi nama SERVQUAL dan terdiri atas lima dimensi, yakni
reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles. Tangibles, wujud fisik
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dalam industri jasa merupakan unsur kualitas yang sangat penting, seperti fasilitas fisik
(menarik tidaknya), peralatan (keandalannya), personil (kerapihannya) dan sebagainya.
Reliability industri jasa dapat diukur dari keandalannya, yaitu kemampuannya untuk
menghasilkan kinerja pelayanan yang sudah dijanjikan secara akurat dan pasti.
Responsiveness berarti pelayanan yang diberikan hendaknya dapat memberikan jawaban
atas apa yang diinginkan konsumen. Assurance berarti adanya jaminan tentang kepastian
pelayanan yang diberikan. Sedangkan emphaty adalah adanya penghayatan dan perhatian
terhadap keinginan konsumen.

Gronroos (1990) dalam Qamari (1998) mengemukakan adanya 6 dimensi penilaian
kualitas yang baik, yaitu:

a. Profesionalisme dan keahlian (Professionalism and skill).
b. Sikap dan perilaku (Attitude and behavior).
c. Hal yang mudah dicapai dan fleksibel (Accessibility and flexibility).
d.   Reliable dan sifat dan dapat dipercaya (Reliability and trustworthiness).
e. Penemuan kembali (Recovery).
f. Reputasi dan kredibilitas (Reputation and credibility).

2.1 Kualitas Layanan Kesehatan
Jasa pelayanan kesehatan memiliki perbedaan dengan sektor jasa lainnya dalam hal

tingkat kesulitan yang dihadapi pasien dalam mengevaluasi kualitas layanan yang
diberikan. Pasien seringkali tidak dapat segera menilai layanan yang diberikan, baik
selama maupun setelah pelayanan kesehatan diberikan (Bakar, Akgun, & Al Assaf,
2008). Pada  konteks sektor  kesehatan, kualitas jasa  terdiri atas 2 komponen, yakni
kualitas  teknis  dan kualitas fungsional (Parasuraman et  al., 1985). Kualitas  teknis
(kualitas klinis) merupakan kualitas dalam hal teknik diagnosis dan teknik prosedural
(misal keahlian membedah) sedangkan kualitas fungsional merupakan kualitas dalam
menyampaikan pelayanan kepada pasien (misal sikap dokter dan perawat kepada pasien,
kebersihan fasilitas rumah sakit, kualitas makanan di rumah sakit, dan lain-lain). Oleh
karena kebanyakan pasien tidak memahami keahlian medis untuk memberikan evaluasi
mengenai atribut teknis, maka dalam pendekatan pemasaran jasa lebih berfokus pada
evaluasi terhadap kualitas fungsional (Ramez, 2012).

Sedangkan Newman et.al. (2001)   menyatakan bahwa   pelayanan terhadap
konsumen merupakan syarat untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Dengan demikian
dapat dilihat bahwa sebuah organisasi yang menyediakan layanan kesehatan dapat
memberikan kepuasan kepada pasiennya melalui kualitas jasa yang baik dengan
memperhatikan harapan pasien dan peningkatan berkelanjutan dari pelayanan
kesehatannya (Zineldin, 2006).

Layanan kesehatan bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan
satu bentuk jasa yang sangat berbeda dari jasa-jasa yang lain. Jika berbicara mengenai
jasa, biasanya, penyedia jasa akan memikirkan keuntungan keuangan yang akan mereka
peroleh atas apa yang mereka korbankan (investasikan) untuk memberikan layanan
kepada konsumennya. Pada layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, yang merupakan
program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, konsumen pengguna
layanan tersebut pasti memiliki harapan yang berbeda dengan konsumen yang memiliki
daya beli yang mampu untuk memilih penyedia jasa berdasarkan kemampuan keuangan
mereka. Pasien miskin pasti sadar bahwa mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Namun mereka juga pasti memiliki harapan-harapan atas apa yang menurut mereka
layak untuk mereka dapatkan.

Menurut Parasuraman et al. (1985), kualitas global jasa tergantung dari harapan
dan persepsi yang dapat diukur dengan menggunakan lima dimensi SERVQUAL.
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Namun pengaplikasian SERVQUAL perlu diadaptasi untuk situasi-situasi tertentu (Kara
et al. 2005). Kara et al. (2005) juga menekankan bahwa dalam analisis kualitas layanan
kesehatan, elemen-elemen intangible lebih berpengaruh dibandingkan dengan elemen-
elemen-elemen tangible. Namun pada hasil penelitian Venkatapparao dan Gopalakrishna
(1995) menunjukkan bahwa kualitas teknikal jasa merupakan aspek yang paling penting
bagi pasien. Namun bagi Peyrot et al. (1993), meruapakan hal yang mungkin untuk
memperbaiki kepuasan pasien melalui hal-hal yang tidak terkait dengan aspek teknikal
jasa. Selain itu, beberapa penelitian yang meneliti tentang penggunaan SERVQUAL
untuk mengukur kualitas layanan kesehatan bagi rumah sakit meneliti rumah sakit yang
berorientasi pada profit (Andaleeb, 1998; Curry dan Sinclair, 2002; O’Connor dan
Shewchuk,  2003; Padma et  al.,  2009). Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  menggali
faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh atas penilaian kualitas layanan kesehatan
bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu.

METODOLOGI PENELITIAN
Disain Penelitian dan Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan studi eksplorasi
melalui wawancara  mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka
(open-ended interview) kepada informan. Menurut Silverman (2001), hal ini dikenal
dengan retrospective  study, yaitu studi yang didasarkan pada apa yang dikatakan
informan  kepada peneliti atau  bagaimana informan mengajak  peneliti  untuk  melihat
kembali apa yang telah dilewatinya. Dalam hal ini, informan berusaha dipancing dengan
pertanyaan-pertanyaan untuk dapat menceritakan apa yang telah dialaminya kepada
peneliti. Dengan menceritakan apa yang dialami tersebut diharapkan informan dapat
mengingat dan merasakan kembali pengalaman-pengalaman tersebut sehingga dapat
menceritakan dan memberikan data yang akurat.

Informan pada penelitian ini adalah pasien pengguna layanan kesehatan
bersubsidi. Indikator dari pasien penggguna layanan bersubsidi adalah adalah mereka
yang menggunakan kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau SKTP (surat
keterangan tidak mampu) yang diperoleh dari kelurahan tempat mereka berdomisili saat
menggunakan layanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Para
informan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 18 orang yang diperoleh baik dari
data salah satu kelurahan di Surabaya terkait dengan pemegang kartu Jamkesmas
maupun SKTP pada bulan Juni 2013, maupun yang diperoleh peneliti dari informan yang
diperoleh sebelumnya (snowball).

Pemilihan responden yang didatangi berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti
dan dipilih secara random. Namun dari data yang diperoleh tidak semua dapat digunakan
sebagai informan. Hal tersebut karena daftar tersebut merupakan daftar pemilik kartu
Jamkesmas atau SKTM yang mana pada daftar tersebut terdapat juga pemegang kartu
Jamkesmas atau SKTM yang belum menggunakan kartu tersebut untuk berobat.
Sementara informan diharapkan dapat  menceritakan  layanan kesehatan yang  telah
mereka rasakan sehingga mereka dapat menilai apakah layanan tersebut telah sesuai
dengan apa yang diharapkan atau belum, juga dapat menceritakan hal-hal apa yang
diharapkan termasuk dalam layanan tersebut tetapi belum mereka dapatkan.

Penentuan jumlah informan tersebut didasarkan pada saturation theory, yakni apabila
telah terjadi penurunan kontribusi marjinal dari setiap kasus, peneliti tidak perlu melanjutkan
dengan kasus lain apabila utilitas marjinal pada setiap kasus tambahan mendekati nol
(Gummesson, 2000). Dengan demikian jumlah informan tidak ditentukan, jadi selama
informasi yang diperoleh peneliti masih dapat dikembangkan, peneliti akan berusaha
mendapatkannya dari informan lain. Namun, apabila informasi yang diperoleh menunjukkan
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adanya kesamaan, maka peneliti memutuskan untuk tidak menambah jumlah informan yang
diwawancara.

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti selama 4 bulan, yaitu antara bulan
Juli 2013 hingga bulan Oktober 2013. Data yang diperoleh merupakan cerita pengalaman
para informan terkait dengan layanan medis bagi masyarakat tidak mampu yang telah
mereka terima. Dari data tersebut peneliti membuat tabulasi yang merupakan faktor-
faktor atau atribut-atribut yang mempengaruhi penilaian kualitas layanan medis bagi
masyarakat miskin yang mengacu pada pengukuran kualitas layanan yang diperkenalkan
oleh Parasuraman et al. (1988) yang dikenal dengan SERVQUAL.

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang digunakan
peneliti sebagai acuan agar apa yang dibicarakan dengan informan tidak menyimpang
dari tujuan penelitian. Namun daftar pertanyaan tersebut tidak bersifat rigid atau kaku
dan harus ditanyakan semuanya secara berurutan. Hal tersebut sangat bersifat situasional
dan tergantung dari kondisi informan serta situasi wawancara yang dihadapi peneliti di
lapangan. Selain itu, sesuai dengan penjelasan the art of the interviewing yang ditulis
oleh Selltiz et al., tidak semua pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan akan
ditanyakan kepada informan atau perlu dilewati jika memang telah diperoleh hasil yang
diharapkan (Silverman, 2001).

Panduan pertanyaan yang   digunakan dalam wawancara mendalam pada
penelitian ini  (Tabel 1) dibuat oleh peneliti didasarkan pada beberapa artikel yang
meneliti tentang SERVQUAL, yaitu Andaleeb, 1998; Curry  dan Sinclair, 2002;
O’Connor dan Shewchuk, 2003; Padma et al., 2009, dan Reidenbach dan Sandifer-
Smallwood, 1990, dan telah disesuaikan dengan latar penelitian ini, yaitu layanan
kesehatan bersubsidi.

Selain melakukan perekaman saat wawancara, untuk membantu proses
interpretasi,  dilakukan pencatatan atas hasil wawancara. Peneliti  membuat catatan
singkat saat proses wawancara berlangsung untuk menambahkan  temuan yang tidak
dapat tercakup dalam alat rekam yang dapat mendukung interpretasi hasil. Perluasan
catatan dibuat sesegera mungkin setelah dari lapangan sehingga tidak ada bagian-bagian
yang terlewatkan. Selama di lapangan, peneliti membuat catatan atas masalah-masalah
yang timbul selama di lapangan agar dapat diatasi pada proses wawancara berikutnya.
Pencatatan juga dibuat atas ide-ide yang timbul saat proses wawancara berlangsung.
Pencatatan atas analisa dan interpretasi hasil sementara selalu dilakukan peneliti pada
setiap akhir dari suatu wawancara.
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Tabel 1
Panduan Pertanyaan

No. Pertanyaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

Nama
Jenis Kelamin
Usia
Tingkat pendidikan
Pekerjaan
Status
Jumlah anak
Penghasilan
Anda sebagai pengguna fasilitas kesehatan bersubsidi, bagaimana
fasilitas kesehatan yang disediakan bagi pasien-pasien seperti anda?
Fasilitas kesehatan yang “sesuai” bagi pasien bersubsidi itu seperti
apa?
Fasilitas kesehatan apa yang ingin anda dapatkan sebagai pasien
bersubsidi?
Fasilitas kesehatan apa yang belum ada dan seharusnya ada bagi
pasien seperti anda?
Fasilitas kesehatan apa yang sudah ada namun masih kurang dan
perlu diperbaiki?

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Informan

Para informan yang diwawancara berusia antara 20-68 tahun. Mayoritas informan
merupakan masyarakat yang  kurang mampu. Hal tersebut didasarkan pada jenis
pekerjaan yang mereka miliki yang berifat pekerjaan kasar dan tidak tetap (Tabel 2).
Faktor latar belakang  pasien sebagai pasien yang  tidak mampu yang  sadar bahwa
fasilitas kesehatan yang mereka terima merupakan fasilitas kesehatan bersubsidi cukup
menyulitkan mereka dalam menentukan harapan atas fasilitas kesehatan yang mereka
inginkan. Sebagian besar mereka menyatakan bahwa layanan kesehatannya sudah cukup
memadai bagi layanan kesehatan bersubsidi. Lebih   jauh lagi, karena mereka merasa
mendapat fasilitas yang disubsidi oleh pemerintah, mereka juga segan untuk banyak
bertanya terkait dengan kesehatan mereka atau bersikap kritis atas layanan yang mereka
terima. Bagi mereka yang  penting adalah mereka dapat sembuh dari sakitnya. Hal
tersebut juga terjadi pada para informan yang berusia muda yang  pada umumnya
bersikap lebih kritis.
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Tabel 2
Daftar Informan

No. Nama Umur Pekerjaan
1. Informan 1 40 tahun Percetakan
2. Informan 2 30 tahun Penjaga parkir
3. Informan 3 32 tahun Serabutan
4. Informan 4 68 tahun Kerja proyek
5. Informan 5 45 tahun Buka toko mracang
6. Informan 6 52 tahun Service dinamo
7. Informan 7 60 tahun Penjual rokok keliling
8. Informan 8 62 tahun Kuli Cuci
9. Informan 9 20 tahun Pembantu Rumah Tangga
10. Informan 10 21 tahun Karyawan Swasta
11. Informan 11 45 tahun Wiraswasta
12. Informan 12 32 tahun Swasta
13. Informan 13 30 tahun Satpam
14. Informan 14 47 tahun Petugas Kebersihan
15. Informan 15 40 tahun Petugas Kebersihan
16. Informan 16 43 tahun Wiraswasta
17. Informan 17 29 tahun Satpam
18. Informan 18 35 tahun Pegawai Toko

Uji Validitas dan Reliabilitas
Pada penelitian kualitatif yang mengikutsertakan keterlibatan peneliti dalam

penelitian menyulitkan pembaca hasil penelitian untuk memeriksa kebenaran dalam studi
ini, untuk itu kepercayaan terhadap peneliti atas temuan penelitian sangat diperlukan
(Silverman, 2001). Kepercayaan terhadap peneliti dapat diperoleh dari kredibilitas
penelitian di antaranya melalui bidang konsentrasi yang didalami oleh peneliti. Para
peneliti yang melakukan penelitian ini merupakan staf pengajar di bidang pemasar yang
dianggap memiliki pemahaman terkait dengan topik penelitian, yaitu perilaku konsumen.
Sehingga para peneliti dalam penelitian ini dianggap memiliki kredibilitas penelitian.
Validitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan kredibilitas penelitian.

Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi pemaknaan atas obyek yang sama oleh
pengamat yang  berbeda atau  pada situasi yang  berbeda (Hammersley, 1992a dalam
Silverman, 2001). Penelitian ini dilakukan oleh dua peneliti, yang mana kedua peneliti
melakukan  pencatatan dan  diskusi atas  pemaknaan  hasil  wawancara yang dilakukan
sehingga dapat dicapai reliabilitas dalam penelitian ini. Selain  itu,  peneliti juga
melibatkan pihak lain, dalam hal ini adalah juga staf pengajar di bidang pemasaran,
untuk memberikan interprerasi atas hasil yang diperoleh agar reliabilitas dapat benar-
benar dapat dicapai. Pihak lain tersebut juga dipilih yang memiliki latar belakang
pemasaran sehingga dapat memiliki pemikiran yang sejalan dengan tujuan penelitian.

Hasil Penelitian
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh jawaban

responden yang dapat dikategorikan menjadi 8 kelompok yang merupakan hal-hal yang
mempengaruhi penilian kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dapat
dilihat pada Tabel 3. Delapan kategori tersebut adalah 1 = perlakuan dokter terhadap
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pasien yang terkait dengan Emphaty pada SERVQUAL, yaitu bentuk kepedulian dan
perhatian dokter atau perawat kepada pasien, sebagaimana yang  dinyatakan oleh
Informan 3:
”Dokternya dan perawatnya baik......”

Dan Informan 8:
”[Dokternya inginnya] Yang sabar dan telaten.”

Kategori 2 adalah perlakuan perawat terhadap pasien, yang juga terkait dengan
Emphaty pada SERVQUAL, yaitu bentuk kepedulian dan perhatian dokter atau perawat
kepada pasien, sebagaimana dinyatakan oleh Informan 11:
”Perawatnya? Meskipun banyak orang bilang judes, namun menurut saya itu tegas.”
Dan Informan 12:
”Perawatnya baik. Membantu kebutuhan pasien, mengantarkan makanan ke kamar.”

Kategori 3 adalah fasilitas rumah sakit, yang terkait dengan Tangible pada
SERVQUAL, yaitu fasilitas fisik dari jasa. Terdapat berbagai hal yang termasuk dalam
kategori fasilitas rumah sakit, antara lain:
”Kamar bersih.” (Informan 3)
”Peralatan canggih.” (Informan 5)
”Ada tamannya, bunga-bunga.” (Informan 9)
”Kemudahan-kemudahan untuk yang jaga.” (Informan 10)
”Satpam … keliling kamar [keamanan].”(Informan 12)

Kategori 4 terdiri atas prosedur pelayanan, yang juga terkait dengan Tangible pada
SERVQUAL, yaitu fasilitas fisik dari jasa, sebagaimana dinyatakan oleh Informan 3:
” Sama saja [prosedur pendaftaran awal dengan pasien non Gakin]. Hanya saja untuk
pemegang kartu Gakin ada loket khusus.”
Dan Informan 16:
”Tidak.... Tidak susah [mengurus pendaftaran dan pembayaran], sudah ada aturannya
sendiri.”

Kategori 5 adalah fasilitas obat-obatan, yang juga terkait dengan Tangible pada
SERVQUAL, yaitu fasilitas fisik dari jasa, sebagaimana dinyatakan oleh Informan 1:
”Ada beberapa obat yang harus tetap membayar. Tapi sudah lumayan, sudah ada
keringanan biaya.”
Dan Informan 4:
”Meskipun merupakan layanan kesehatan yang bersubsidi tapi kelengkapan obat-obatan
juga harus tetap ada. Jangan sampai kita harus mencari-cari obat di luar rumah sakit
karena obat tidak lengkap bagi kita yang pake kartu BPJS.”

Kategori 6 merupakan sistem antrian, yang terkait dengan Responsiveness pada
SERVQUAL, yaitu kecepatan tanggapan dari penyedia jasa untuk memberikan layanan,
sebagaimana yang dinyatakan oleh Informan 6:
” Tetap mengantri. Kalau tidak tahu tempatnya, perawatnya akan mengantar.”
Dan Informan 14:
”Waktu saya datang kebetulan sedang banyak orang mengantri. Saya sudah khawatir
menunggu antrian karena anak saya panas sekali waktu itu. Saya tanyakan ke
petugasnya apakah bisa didahulukan, tapi petugasnya bilang tidak bisa. Saya mengerti
jika antri harus sesuai urutan,namun kalau sudah parah seharusnya [bisa]
didahulukan.”
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Kategori 7 adalah lokasi rumah sakit, yang juga terkait dengan Tangible pada
SERVQUAL, sebagaimana dinyatakan oleh Informan 10, yaitu:
”Untung rumah sakit ini itu mudah didatangi. Naik  motor atau bis atau angkot
[angkutan umum, peneliti] bisa sampai. Ada juga rumah sakit yang [lokasinya] di gang-
gang yang tidak ada [tidak dijangkau] angkot. Jadi susah didatangi. Rumah sakit
seharusnya berpikir seperti itu, mempermudah yang naik angkutan umum, jadi kalau
yang bezuk pulangnya mudah jika tidak membawa kendaraan sendiri.”

Kategori 8 adalah pengobatan murah, sebagaimana dinyatakan oleh Informan 2:
”Ya bisa berobat dengan harga yang lebih murah … .”
Dan Informan 3:
”Gakpapa kalo kita harus membayar. Tapi akan sangat membantu bagi kita jika ada
fasilitas gratis, untuk obat-obatan, atau minimal ada [harga khusus].”

Kedelapan kelompok tersebut jika dikaitkan dengan SERVQUAL hanya empat
dari lima dimensi pengukuran kualitas layanan yang digunakan, yaitu tangible,
responsiveness, assurance, dan emphaty. Reliability atau keandalan tidak menjadi
ukuran atau tuntutan dari para pasien miskin karena mereka sadar bahwa mereka
membayar dengan harga murah sehingga bukan dokter atau peralatan kesehatan yang
canggih yang dibutuhkan oleh mereka namun yang penting hanya kesembuhan mereka
saja yang mereka perhatikan. Dari hasil wawancara, terdapat satu kategori yang
ditemukan peneliti yang berbeda dengan SERVQUAL, yaitu pengobatan murah. Hal
tersebut bisa jadi karena latar penelitian ini yang meneliti layanan yang bersifat non
profit.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Kara et al. (2005) yang  menyatakan
bahwa pengaplikasian SERVQUAL perlu diadaptasi untuk situasi-situasi tertentu. Selain
itu, temuan di lapangan yang mendapati bahwa para pengguna layanan kesehatan sadar
bahwa mereka mendapatkan layanan kesehatan yang bersubsidi sehingga mereka tidak
menuntut bahwa mereka harus diperiksa dengan peralatan canggih juga sejalan dengan
prnyataan Kara et al. (2005) yang  juga menekankan bahwa dalam analisis kualitas
layanan kesehatan, elemen-elemen intangible lebih berpengaruh dibandingkan dengan
elemen-elemen-elemen tangible.

Tabel 3
Pengkategorian Hasil Wawancara

Informan K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
1 X X X X X
2 X X
3 X X X
4 X X X X X
5 X X X X
6 X X X X X X
7 X X X
8 X X X X X
9 X X X X
10 X X X X X X
11 X X X X X
12 X X X X X
13 X X X X X
14 X X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X X
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DISKUSI DAN SIMPULAN
Diskusi dan Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil wawancara dan pengkategorian jawaban hasil wawancara
diperoleh 8 kategori yang merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian atas kualitas
layanan kesehatan bagi pasien yang bersubsidi. Delapan kategori itu adalah perlakuan
dokter  terhadap pasien, perlakuan perawat terhadap pasien, fasilitas rumah sakit,
prosedur pelayanan, fasilitas obat-obatan, sistem antrian, lokasi RS, dan pengobatan
gratis.

Dari hasil tersebut diperoleh temuan yang cukup menarik, bahwa pasien pengguna
layanan kesehatan bersubsidi tidak mementingkan kecanggihan dokter yang biasanya
diukur dari spesialisasi dokter yang melayani atau reliability pada SERVQUAL. Mereka
sadar bahwa mereka mendapat bantuan dari pemerintah, sedangkan mereka
berpikirbahwa dokter spesialis pasti memiliki tarif yang tidak murah. Sehingga yang
mereka butuhkan hanya bagaimana mereka dapat sembuh dari sakitnya. Temuan lain
yang merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian atas kualitas layanan kesehatan,
khususnya bagi pasien pengguna layanan kesehatan bersubsidi, yang berbeda dengan
penilaian atas kualitas layanan pada umumnya yang merupakan layanan yang
berorientasi pada keuntungan, yaitu layanan berobat yang murah. Hal ini disebabkan
karena layanan kesehatan bersubsidi memiliki tujuan yang berbeda, yaitu peningkatan
kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat yang kurang
mampu.

Setelah   diketahui   kebutuhan dan   keinginan dari   konsumen yang   dilayani,
diharapkan pengelolaan layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dapat
mengupayakan agar kualitas layanan kesehatan yang diberikan dapat memenuhi apa
yang dibutuhkan dan harapan para pasien yang dilayani. Dalam jangka panjang, pasien
miskin pun dapat puas atas layanan yang diberikan dan tujuan pemerintah untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dapat tercapai.

Simpulan dan Implikasi Pada Riset Berikutnya
Kelompok konsumen yang berbeda akan memiliki kebutuhan dan harapan atas

suatu layanan yang berbeda pula. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan
kelompok konsumen tertentu, yang menjadi target penyedia jasa, perlu kiranya dilakukan
penelitian terkait dengan hal tersebut. Hal itu dilakukan bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan produktifitas penyedia jasa, agar apa yang diberikan kepada konsumen
tepat. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan temuan baru terkait dengan pengukuran
kualitas layanan, khususnya pada layanan kesehatan bersubsidi, yaitu pengobatan murah.
Selain itu pengukuran kualitas layanan yang diajukan oleh Parasuraman et al. (1988)
yang dikenal dengan SERVQUAL tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada layanan
kesehatan bersubsidi. Keandalan atau kepandaian  dokter dan perawat (reliability di
dalam SERVQUAL) tidak menjadi ukuran kualitas layanan kesehatana yang bagus bagi
mereka. Mereka hanya mementingkan kesembuhan atas sakit yang dideritanya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk penelitian yang akan datang dengan topik kualitas
layanan pada jenis jasa atau kelompok konsumen yang berbeda perlu kiranya dilakukan
studi eksplorasi untuk menggali lebih rinci mengenai kondisi konsumen dan kebutuhan
serta keinginannya terkait dengan kualitas layanan. Berdasarkan studi eksplorasi tersebut
tidak menutup kemungkinan akan diperoleh temuan-temuan baru yang mendukung
pengujian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih relevan.
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PENGARUH PESAN IKLAN PADA PENGENALAN MEREK
DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN

(Studi Pada Merek Susu Ibu Hamil Anmum Materna)

Oleh: Faila
Shofa*)

(Dosen pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung)

ABSTRACT

Information has an important roles for all aspects of marketing activities.
On  promotional  activities,  which is  one of  the activities carried  out by the
company’s marketing mix in a variety of ways is advertising on television media.
Anmum Materna is a milk brand for pregnant women which doing various
activities to dissemination of information through television media in order to
build brand recognition and consumer confidence.

This research investigated the influence of advertising message on brand
recogition, and to investigated the influence of advertising messages on consumer
confidence.The purposes of this reseach are firstly want to know the influence of
advertising messages on brand recognition; second is want to know the influence
of advertising messages on consumer confidence. The method of this analysis
used simple liner regression toward to two regression models with used SPSS
aplication. The collection of data by distributing questionnaires to 104 pregnant
women who had seen the advertising of Anmum Materna, and also domiciled in
Bandar Lampung.

The  research result prove  that there  is an influence  of advertising
messages on brand recognition; and there isan influence of advertising messages
on consumer confidence.

Keywords: Information, Advertising Messages, Brand Recognition, Consumer
Confidence.

ABSTRAKInformasi memegang peran yang penting bagi seluruh aspek kegiatanpemasaran. Pada kegiatan promosi yang merupakan salah satu dari kegiatanbauran pemasaran dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan beragam caramedia, baik itu menggunakan media cetak dan non cetak, salah satunya denganmenggunakan media iklan di televisi. Anmum Materna sebagai salah satu mereksusu ibu hamil melakukan kegiatan penyebaran informasi melalui iklan di mediatelevisi, adapun tujuannya adalah dalam rangka membangun pengenalan atas merekdan membangun kepercayaan konsumen atas merek yang diiklankan.Penelitian ini mencoba meneliti pengaruh variabel pesan iklan padapengenalan merek dan meneliti pengaruh variabel pesan iklan terhadapkepercayaan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruhvariabel pesan iklan terhadap pengenalan merek; dan ingin mengetahui pengaruhvariabel pesan iklan terhadap kepercayaan konsumen. Metode analisis yangdigunakan adalah regresi linier sederhana terhadap 2 model regresi denganmenggunakan perangkat lunak SPSS. Pengumpulan data dengan penyebaran



115
115
115

kuesioner kepada 104 orang wanita hamil yang pernah melihat iklan AnmumMaterna dan berniat membeli, serta berdomisili di Bandar Lampung.Hasil penelitan membuktikan bahwa terdapat pengaruh pesan iklan padapengenalan merek ; dan terdapat pengaruh variabel pesan iklan pada kepercayaankonsumen.
Kata Kunci: Informasi, Pesan Iklan, Pengenalan Merek, Kepercayaan Konsumen.

1. Pendahuluan

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat di harapkan dan dinantikan
kedatangannya oleh setiap pasangan suami istri yang belum memiliki buah hati
ataupun yang ingin menambah buah hati mereka. Bagi wanita, masa kehamilan
merupakan masa yang sangat istimewa, karena di dalam rahim seorang ibu hamil
terdapat janin yang merupakan anak manusia titipan dari sang Khalik untuk patut
dijaga dan diperhatikan setiap tumbuh kembangnya janin. Hal yang lebih penting
lagi yang perlu diperhatikan semasa kehamilan adalah mengenai asupan gizi dan
nutrisi. Semasa hamil disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makan
lebih banyak porsinya dari pada sebelum hamil guna menjaga berat badan agar
tetap bertambah karena ini berpengaruh pula pada berat badan bayi dalam
kandungan. Selain daripada itu, makanan yang dimakan oleh sang ibu hamil
haruslah yang mengandung gizi tinggi dan bernutrisi karena ini berpengaruh
kepada tumbuh kembangnya janin dalam kandungan terutama dibutuhkan pada
perkembangan otak dan pertumbuhan organ-organ penting lainnya pada janin,

Untuk mengatur asupan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan sang ibu hamil melalui
makanan tidaklah mudah, karena seringkali makanan yang dimakan oleh sang ibu
hamil meskipun bergizi tetapi belum tentu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan bagi
tumbuh kembangnya janin dalam kandungan terpenuhi sepenuhnya, sementara hal
tersebut dibutuhkan secara konsisten selama masa kehamilan.   Adapun gizi dan
nutrisi – nutrisi penting yang  dibutuhkan oleh ibu hamil dan bayi dalam
kandungan diantaranya adalah: asam folat, gangliosida, asam lemak esensial yang
dikenal juga sebagai Omega, asam sialat, kalsium, zat besi, vitamin B6, vitamin
B2, protein, vitamin C

Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi –nutrisi di atas, sekarang ini tidak lagi sulit
bagi ibu hamil, apalagi bagi ibu hamil yang didera rasa mual muntah semasa awal
kehamilan karena saat ini sudah banyak direkomendasikan oleh para dokter dan
ahli kesehatan dengan meminum susu khusus ibu hamil sebagai pelengkap
kecukupan kebutuhan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan janin dalam kandungan.
Saat ini telah ada beberapa merek susu ibu hamil yang tersedia di pasar Indonesia
antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel. 1.1 Produsen & Merek Produk Susu Ibu Hamil
Nama Produsen Merek Produk

Fonterra
PT. Nestle Indonesia
Kalbe Nutritionals
Sari Husada
Sari Husada
Mead Johnson Nutrition
Frisian Flag

Anmum Materna
Nestle Mom&Me
Prenagen Mommy
Lactamil
SGM Bunda
Enfa Mama
Frisian Flag Mama
BebeMama
Lovamil

Sumber: diakses dari http://bidanku.com/index.php?/susu-ibu-hamil.

Fonterra merupakan   salah satu produsen produk susu ibu hamil dengan merek
Anmum Materna. Sebagai salah satu strategi promosinya, Fonterra membuat dan
menayangkan iklan susu Anmum Materna yang ditayangkan di televisi nasional.
Adapun iklan susu ibu hamil Anmum Materna  ini menampilkan artis wanita
Donna Agnesia  dan Nirina Zubir  sebagai brand ambasador susu Anmum
Materna. Iklan susu ibu hamil Anmum Materna ini seringkali ditayangkan media
televisi.   Target marketnya adalah wanita hamil yang peduli dengan kecukupan
nutrisi bagi ibu hamil dan tumbuh kembang janin dalam kandungan.

Iklan merupakan bentuk informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh
produsen kepada target pasarnya. Informasi yang diterima konsumen didefinisikan
sebagai adanya kontak antara konsumen dengan pesan yang disampaikan oleh
perusahaan,  misalnya konsumen melihat  iklan  di  majalah,  koran, televisi,
billboard, dan sebagainya. (Shimp, 2003). Informasi yang diterima oleh
konsumen dapat diukur melalui berapa banyak kontak konsumen dengan
perusahaan maupun produk dalam 6 bulan terakhir  melalui 3 tipe  sumber
informasi yaitu pengalaman pribadi, pengalaman orang lain dan melalui media.
(Belch & Belch, 2004).

Informasi dalam pesan iklan yang diterima oleh konsumen dapat diberikan oleh
perusahaan melalui brosur, surat kabar, radio, televisi, internet, pemberitahuan
antarpribadi yang merupakan sumber informasi bagi calon pembeli, maupun
media-media lainnya. Menurut Kotler (1998), pesan iklan yang  ideal harus
mampu menarik perhatian (attention), mempertahankan ketertarikan (interest),
membangkitkan keinginan (desire), dan menggerakkan tindakan (action).

Pesan dalam iklan seharusnya menyatakan sesuatu yang dibutuhkan dan penting
dalam  suatu  produk  bagi  konsumen, menginformasikan  sesuatu yang ekslusif
yang tidak ada pada produk lain yang sejenis, dapat dipercaya dan dapat
dibuktikan.

Menurut John  Howard dalam  Durianto et.al, pesan  iklan dalam Consumer
Decision Model (CDM) merupakan variabel penentu dari keenam variabel. Pesan
iklan dapat disampaikan dalam bentuk angka, huruf, ataupun kalimat yang dapat
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menjalankan suatu sistem. Pesan iklan seperti pendorong, maksudnya adalah
suatu kegiatan yang menunjukkan segala kebutuhan calon pembeli yang dalam
penelitian ini adalah konsumen ibu hamil.

Menurut Russel dan Lane dalam Durianto et.al (2003), mendefinisikan
kepercayaan atau keyakinan konsumen merupakan tingkat kepastian konsumen
yang menyatakan keyakinan dan penilaiannya terhadap suatu produk yang dinilai
bebas. Kepercayaan konsumen terhadap suatu merek akan terus meningkat jika
yang diperkirakan konsumen dapat dijelaskan dan digambarkan melalui
keterbatasan merek lain, jika calon pembeli sudah mendapatkan keterangan yang
jelas yang  didapat konsumen  dari pesan iklan (informasi) yang  ditayangkan
televisi secara berulang-ulang, brosur, pemasaran langsung dan lainnya.

Menurut John A Howard dalam Durianto et.al menegaskan bahwa pengenalan
merek terkait dengan tingkat pengenalan pembeli akan ciri atau keistimewaan
produk dibandingkan produk – produk sejenis lainnya. Dalam hal ini, pengenalan
merek merupakan pengenalan atribut merek secara fisik, seperti warna, ukuran,
bentuk hingga kemasan dan desain produk sangat penting. Kesan merek secara
keseluruhan terbentuk dari tiga elemen, yakni:
1. Pengenalan merek (Brand Recognition)
2. Sikap Konsumen (Attitude)
3. Kepercayaan Konsumen terhadap Produk (Confidence)
Pengenalan merek merupakan landasan untuk terciptanya sikap dan keyakinan
konsumen.

Berdasarkan pendapat – pendapaat para ahli di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui pengaruh variabel pesan iklan dan pengenalan merek
secara langsung.

2. Ingin mengetahui pengaruh variabel pesan iklan dan variabel kepercayaan
konsumen pada merek secara langsung.

2. Hipotesis Penelitian

Menurut John Howard A dalam Durianto et.al (2003), Consumer Decision Model
(CDM) adalah suatu model dengan enam variabel yang saling berhubungan, yaitu:
Pesan Iklan (F, Finding Information), Pengenalan Merek (B, Brand Recognition),
Kepercayaan Konsumen (C, Confidence), Sikap Konsumen (A, Atitiude), Niat
Beli (I, Intention) dan Pembelian Nyata (P, Purchase). Consumer Decision Model
atau disingkat CDM merupakan proses pembedaan dan pengelompokan bentuk -
bentuk pikiran konsumen,     Berikut ini adalah model keputusan pembelian
menurut John Howard:
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Keterangan:
F : Pesan Iklan (Finding Information)
B : Pengenalan Merek (Brand recognition)
C : Kepercayaan Konsumen (Confidence)
A : Sikap Konsumen (Attitude)
I : Niat Beli (Intention)
P : Pembelian Nyata (Purchase)

Gambar 1.1  John Howard Consumer Decision Model
Sumber: Durianto, et.al (2003)

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bagaimana konsumen mencari dan
mempertimbangkan suatu keputusan untuk membeli produk.   Masing – masing
variabel berinteraksi dan saling  mendukung, dan berakhir dengan pembelian.
Alur model tersebut berawal dari konsumen yang menerima informasi atau pesan
iklan (F).     informasi yang diterima dapat menyebabkan tiga kemungkinan
pengaruh yang dimulai dari pengenalan merek oleh konsumen (B) atau dari
informasi yang dapat langsung menambah perbendaharaan pikiran konsumen
sebgai tingkat kepercayaan (C), atau dari informasi itu yang sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan konsumen menunjukkan kesesuaian yang akan
membentuk sikap (A). Kemudian dari pengenalan merek (B) dievaluasi apakah
pengenalan merek tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, kemudian
membentuk sikap (A),  serta menambah tingkat kepercayaan (C). Pengenalan
merek mempunyai sumbangan berupa penguatan terhadap sikap dan keyakinan
konsumen terhadap merek yang ditawarkan, sehingga diharapkan mampu
menimbulkan niat beli konsumen (I). Hal ini tentu saja akan mampu
mempengaruhi konsumen untuk melakukan suatu pembelian nyata (P).

Berdasarkan pendapat John Howard dalam Durianto et.al (2003) yang diuraikan
di atas dan dengan pembatasan masalah   serta hipotesis yang dituliskan pada
halaman sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 : Diduga variabel pesan iklan berpengaruh terhadap pengenalan merek
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H2 : Diduga variabel pesan iklan berpengaruh terhadap variabel kepercayaan
konsumen.

3. Metode Penelitian

3.1 Model Penelitian
Pada penelitian ini, variabel yang diteliti adalah hanya pada variabel pesan iklan
(F), variabel pengenalan merek (B), dan variabel kepercayaan (C), sehingga untuk
penelitian ini, model penelitiannya adalah sebagai berikut:

Y1

X

Y2

Keterangan:X = variabel Pesan IklanY1= variabel Pengenalan MerekY2 = variabel Kepercayaan Merek
3.2 Desain Penelitian
Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen
dengan variabel dependen seperti dirumuskan dalam hipotesis yang memerlukan
pengujian lebih lanjut. Berdasarkan deskripsi tujuan penelitian, penelitian ini
adalah penelitian korelasional dan bukan deskriptif. Berdasarkan tipe penelitian,
penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah
yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-
hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan
menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang
berkaitan dengan fenomena. Berdasarkan lingkungan penelitian merupakan
penelitian lapangan dan bukan penelitian laboratorium atau simulasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan survey, dengan metode
survey ini data dikumpulkan berdasarkan jawaban responden atas daftar
pertanyaan yang peneliti ajukan atau melalui pengisian daftar pertanyaan
(kuesioner). Daftar pertanyaan berisi tentang pernyataan – pernyataan responden
yang berkaitan dengan pesan iklan, pengenalan merek,dan kepercayaan konsumen
pada produk susu ibu hamil merek ANMUM Materna. Penggunaan survey dipilih
karena memiliki keunggulan:
1. Prosesnya dapat dilakukan secara cepat dan efisien
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2. Karena pertanyaannya terstruktur, maka hasilnya reliabel dan akurat
3. Penggunaan pertanyaan respons tetap (fixed-response question), mengurangi

variabilitas hasil. Sedangkan pada wawancara bebas (tidak terstruktur)
variabilitas hasil sangat mungkin terjadi, akibat tidak tersedianya standar
pilihan jawaban.

4. Pengkodean, analisis, dan interpretasi data relatif sederhana dalam survey
(Simamora, 2004;112).

Selain itu dengan metode survey menggunakan kuesioner ini, responden akan
lebih leluasa untuk menjawab pertanyaan serta terjaminnya kerahasiaan identitas
responden sehingga lebih mudah memberikan informasi atau jawaban.

3.4 Populasi
Objek yang dianalisis adalah Anmum Materna yakni jenis susu khusus untuk ibu
hamil maka peneliti menentukan populasinya adalah wanita yang sedang hamil
dan berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Dipilihnya Kota Bandar Lampung
karena menurut peneliti dinilai mampu merepresentasikan wilayah yang menjadi
target utama pemasaran susu ibu hamil

3.5 Metode Pemilihan Sampel
Metode Sampel yang dipakai adalah non probability dengan teknik sampel adalah
purposive sampling, dengan syarat yakni: ibu hamil yang pernah melihat iklan
susu Anmum Materna, serta berniat membeli yang berada diwilayah kota
Bandarlampung.   Dipilihnya kota Bandarlampung karena wilayah ini salah satu
wilayah yang menjadi  pusat kota di propinsi Lampung yang menjadi  sasaran
wilayah atau target pemasarannya.

Ukuran sampel memegang peran yang penting dalam estimasi dan intepretasi
hasil. Ukuran sampel sebagaimana dalam metode statistik lainnya menghasilkan
dasar untuk mengestimasi kesalahan sampling. Menurut Hair et.al menyatakan
bahwa, ukuran sampel minimal adalah 100 untuk menjamin penggunaan estimasi
Maximum Likelihood (ML) yang tepat. Bila ukuran sampel dinaikkan melebihi
nilai ini, maka motode ML akan meningkat sensitivitasnya dalam mendeteksi
perbedaan dalam data.   Ketika ukuran sampel menjadi besar ( 400 – 500 ),
metode ini menjadi terlalu sensitif dan hampir semua perbedaan terdeteksi dan ini
menyebabkan ukuran goodness of fit menjadi poor fit. Hair et al. (1995)
merekomendasikan ukuran sampel antara 100 atau 200 sampel atau tingkat
minimum ukuran sampel yang direkomendasikan adalah 5 observasi untuk setiap
parameter yang di estimasi.

Terkait dengan tidak diketahuinya dengan pasti jumlah ibu hamil di Kota Bandar
Lampung, maka dalam hal ini peneliti mengambil ukuran sampel dengan jumlah
104 responden, jumlah ini memenuhi syarat minimal yakni (18 item pertanyaan x
5= 90). Untuk lebih mudahnya dalam penyebaran kuesioner, peneliti mendatangi
ibu hamil di posyandu, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter kandungan,
rumah sakit dan klinik bersalin yang mana ditempat-tempat itu para ibu hamil
dapat dengan mudah dijumpai dan ditemukan.
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3.6 Teknik Analisis Data

3.5.1    Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu kuesioner

melakukan fungsi  ukurnya. Uji  validitas  kuesioner mempergunakan perangkat
lunak SPSS dengan teknik faktor analisis. Setiap butir pertanyaan dinyatakan
valid jika nilai anti image lebih besar dari 0,5 dan Nilai KMO – MSA untuk setiap
faktor > 0,5.

3.5.2    Uji Reliabilitas
Cronbach Alpha digunakan untuk uji reliabilitas skala dari item-item yang

terdapat pada masing-masing alat ukur. Apabila nilai alpha (α) tiap dimensi dan
total α memiliki nilai > 0,6 maka alat ukur dinyatakan reliable.

3.5.3  Distribusi Frekuensi
Digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang subyek penelitian/

responden dan dinyatakan dalam bentuk prosentase.

3.5.4  Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis data dipergunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui
pengaruh langsung suatu variable independent terhadap variable dependent.
Analisis regresi sederhana dipilih dengan pertimbangan prinsip parsimony, yaitu
semakin sederhana suatu model maka akan semakin bagus model itu, dan dengan
mempertimbangkan pula efisiensi dan kemudahan dalam memahami model
tersebut dari sisi pengguna. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan itu, maka
digunakan analisis regresi linier sederhana dengan model populasinya adalah
sebagai berikut:

Yi = α + βXi + εi

Keterangan:
Yi = variabel dependen
Xi = variabel independen
α = intercept model
β    = parameter regresi

3.6 Metode Penafsiran dan Penyimpulan Hasil Penelitian

Hasil uji F yang diperoleh dibandingkan dengan F tabel. Bila nilai F hitung > F
tabel yang pada penelitian ini digunakan alat bantu SPSS.   Kriteria signifikansi
dilihat dari perbandingan nilai signifikansi yang diperoleh dengan alpha. Jika
nilai signifikansi lebih kecil dari alpha dinyatakan sebagai pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen hasilnya signifikan, dan jika terjadi
sebaliknya tidak signifikan.  Nilai alpha yang digunakan ditetapkan 0,05.
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Variabel indikator Item pertanyaan Skala
Pesan Iklan (F) - Ibu hamil yang

perhatian pada
dirinya & janin

- Merek susu
yang dapat
mengurangi
resiko lahirnya
bayi cacat

- Merek susu ibu
hamil dengan
rasa yang enak

- Mudah diingat

- Durasi tayang
iklan

- Pesan iklan
mencerminkan ibu
hamil yang
perhatian pada
kebutuhan nutrisi
bagi dirinya & bayi
dalam kandungan

- Pesan iklan
mencerminkan ibu
hamil yang
perhatian pada
kesehatan dirinya
dan bayi

- Pesan iklan
memberi kesan
merek susu ibu
hamil yang dapat
mengurangi resiko
lahirnya bayi cacat

- Pesan iklan
Anmum Materna
memberi kesan
susu ibu hamil
dengan rasa yang
enak

- Pesan iklannya
mudah di ingat

- Pesan iklan
ditayangkan tidak
terlalu lama

Ordinal

Pengenalan Merek
(B)

- Ibu hamil yang
perhatian pada
dirinya & janin

- Mengenali Anmum
Materna sebagai
merek susu yang
mencerminkan ibu
hamil yang
perhatian pada
kebutuhan nutrisi
bagi dirinya dan

Ordinal

3.6  Operasionalisasi Variabel

Tabel Operasionaliasi Variabel Penelitian



- Merek susu
yang dapat
mengurangi
resiko lahirnya
bayi cacat

- Merek susu ibu
hamil dengan
rasa yang enak

- Mudah diingat

Durasi tayang
iklan

bayi dalam
kandungan

- Mengenali merek
Anmum Materna
sebagai merek susu
yang
mencerminkan ibu
hamil yang
perhatian pada
kesehatan dirinya
dan bayi

- Mengenali Anmun
Materna yang
memberi kesan
merek susu ibu
hamil yang dapat
mengurangi resiko
lahirnya bayi cacat

- Mengenali Anmum
Materna yang
memberi kesan
susu ibu hamil
dengan rasa yang
enak

- Mengenali Anmum
Materna sebagai
merek susu ibu
hamil yang
iklannya mudah di
ingat

Mengenali Anmum
Materna sebagai
merek susu ibu
hamil yang
iklannya
ditayangkan tidak
terlalu lama

Kepercayaan
Konsumen (C)

- Ibu hamil yang
perhatian pada
dirinya & janin

- Mempercayai
Anmum Materna
sebagai merek susu
yang
mencerminkan ibu
hamil yang

Ordinal
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- Merek susu
yang dapat
mengurangi
resiko lahirnya
bayi cacat

- Merek susu ibu
hamil dengan
rasa yang enak

- Mudah diingat

- Durasi tayang
333iklan

perhatian pada
kebutuhan nutrisi
bagi dirinya dan
bayi dalam
kandungan

- Mempercayai
merek Anmum
Materna sebagai
merek susu yang
mencerminkan ibu
hamil yang
perhatian pada
kesehatan dirinya
dan bayi

- Mempercayai
Anmun Materna
yang memberi
kesan merek susu
ibu hamil yang
dapat mengurangi
resiko lahirnya
bayi cacat

- Mempercayai
Anmum Materna
yang memberi
kesan susu ibu
hamil dengan rasa
yang enak

- Mempercayai
Anmum Materna
sebagai merek susu
ibu hamil yang
iklannya mudah di
ingat

- Mempercayai
Anmum Materna
sebagai merek susu
ibu hamil yang
iklannya
ditayangkan tidak
terlalu lama
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3.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang efektivitas iklan dengan menggunakan John Howard A
Consumer Decision Model (CDM) dipergunakan dalam penelitian Lusiyana yang
dalam hal ini hasil penelitian tersebut ditulis dalam buku yang berjudul Invasi
Pasar dengan Iklan yang Efektif oleh Durianto, Sugiarto, Widjaja. Penelitian
yang terdahulu meneliti tentang efektivitas iklan atasn 3 merek produk minuman
serbuk pencegah panas dalam yakni: Adem Sari, Segar Dingin, Lang-lang Sari,
sedangkan pada penelitian ini yang diteliti adalah uji efektivitas iklan produk susu
ibu hamil merek Anmum Materna. Pada penelitian terdahulu responden yang
dipilih adalah warga yang tinggal di wilayah DKI Jakarta, sedangkan penelitian
ini   memilih responden wanita hamil   di   wilayah   Kota Bandar Lampung.
Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada teknik
analisis data yang dipergunakan yakni dengan menggunakan analisis regresi linier
sederhana dengan prinsip parsimony dan software yang dipergunakan  sebagai
pengolah data adalah SPSS

4. Hasil
4.1 Uji ValiditasUji validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan serta kecermatan suatu alat ukurdalam melaksanakan fungsi ukurnya. Penelitian ini menggunakan faktor analisisdalam pengujian validitasnya. Item pertanyaan untuk X, Y1 dan Y2 memenuhisyarat untuk dilakukan analiisis lebih lanjut.

Variabel Nilai KMO-
MSA

Anti Image Faktor Loading Keterangan

(X)
Pesan Iklan 1
Pesan Iklan 2
Pesan Iklan 3
Pesan Iklan 4
Pesan Iklan 5
Pesan Iklan 6

0,775

0,748
0,820
0,781
0,969
0,727
0,680

0,941
0,824
0,915
0,776
0,829
0,759

> 0,5
(valid)

(Y1)
Pengenalan Merek 1
Pengenalan Merek 2
Pengenalan Merek 3
Pengenalan Merek 4
Pengenalan Merek 5
Pengenalan Merek 6

0,737

0,774
0,639
0,848
0,903
0,736
0,584

0,905
0,788
0,736
0,793
0,757
0,692

>0,5
(valid)

(Y2)
Kepercayaan 1
Kepercayaan 2
Kepercayaan 3
Kepercayaan 4
Kepercayaan 5
Kepercayaan 6

0,835
0,882
0,770
0,821
0,868
0,903
0,808

0,790
0,907
0,883
0,811
0,803
0,702

>0,5
(valid)

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa semua butir pernyataan
dinyatakan valid dan dapat diproses lebih lanjut.
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4.2 Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha if Item Delete Keterangan
(X)
Pesan Iklan 1
Pesan Iklan 2
Pesan Iklan 3
Pesan Iklan 4
Pesan Iklan 5
Pesan Iklan 6

0,908

0,875
0,897
0,879
0,903
0,891
0,901

>0,6
(reliabel)

(Y1)
Pengenalan Merek 1
Pengenalan Merek 2
Pengenalan Merek 3
Pengenalan Merek 4
Pengenalan Merek 5
Pengenalan Merek 6

0,867

0,816
0,845
0,852
0,844
0,847
0,860

>0,6
(reliabel)

(Y2)
Kepercayaan 1
Kepercayaan 2
Kepercayaan 3
Kepercayaan 4
Kepercayaan 5
Kepercayaan 6

0,898

0,885
0,862
0,868
0,883
0,883
0,897

0,6
(reliabel)

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas, tampak semua item pertanyaan skor cronbach’s alpha
>0,6 dan nilainya lebih besar dari cronbach’s alpha if item delete, sehingga
seluruh instrumen dinyatakan reliabel dan dapat diproses lebih lanjut.

4.3 Analisis Demografi RespondenPenelitian ini disebarkan kuesioner sebanyak 130 kuesioner, namun setelahdikumpulkan ternyata yang terkumpul sebanyak 117 kuesioner. tujuhbelaskuesioner diantaranya tidak dapat diproses dalam pengolahan data dikarenakanpengisian tidak lengkap pada beberapa butir pertanyaan, oleh karena itu kemudiandisortir dan hanya 104 kuesioner yang dapat diproses dalam pengolahan data.Jumlah ini melebihi syarat minimal yang diharuskan yakni: 18 x 5 = 90 kuesioner.Selanjutnya, pada bagian ini akan   dibahas tentang gambaran   karakteristikresponden yang didasarkan pada usia, level pendidikan, pekerjaan, dan jumlahpengeluaran perbulan.  Berikut ini adalah analisis karakteristik responden.
Umur

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

19 s.d. 23 Tahun
24 s.d. 28 Tahun

Valid
29 s.d. 33 Tahun
34 s.d. 38 Tahun
Lebih dari 39 Tahun
Total

10 9,6 9,6 9,6
52 50,0 50,0 59,6
26 25,0 25,0 84,6
12 11,5 11,5 96,2
4 3,8 3,8 100,0

104 100,0 100,0
Sumber: data diolah, 2013
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Berdasar tabel di atas terlihat bahwa mayoritas ibu hamil yang pernah melihat
iklan Anmum Materna, berada pada kisaran umur 24 s.d 28 tahun yakni sebanyak
52 orang (50%), kemudian diikuti oleh kategori usia 29 s.d 33 tahun sebanyak 26
orang (25%), usia 234 s.d 28 tahun sebanyak 12 orang (11,5%), usia 19 s.d 23
tahun sebanyak 10 orang (9,6%) dan sisanya berada di usia lebih dari 39 tahun
sebanyak 4 orang (3,8%).

Pendidikan Terakhir
Frequency Percent Valid

Percent
Cumulative

Percent

Tamat SLTP / sederajat
Tamat SMU / sederajat

Valid Tamat Sarjana
Tamat Pasca Sarjana
Total

4 3,8 3,8 3,8
30 28,8 28,8 32,7
66 63,5 63,5 96,2
4 3,8 3,8 100,0

104 100,0 100,0
Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan pada tabel pendidikan terakhir, terlihat bahwa mayoritas ibu hamil
yang pernah melihat iklan Anmum Materna berpendidikan tamat sarjana sebanyak
66 orang (63,5%), kemudian tamatan SMU sederajat sebanyak 30 orang (28,8%),
sisanya adalah tamat Pasca Sarjana sebanyak 4 orang (3,8%), dan tamatan SLTP
sederajat sebanyak 4 orang (3,8%).

Pekerjaan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

PNS
Karyawan Swasta

Valid Wiraswasta
Lain-lain
Total

18 17,3 17,3 17,3
23 22,1 22,1 39,4
18 17,3 17,3 56,7
45 43,3 43,3 100,0
104 100,0 100,0

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan tabel pekerjaan,terlihat bahwa mayoritas ibu hamil yang pernah
melihat iklan Anmum Materna adalah yang berprofesi lain-lain diantaranya adalah
berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dosen di perguruan tinggi swasta, guru
disekolah swasta, pegawai BUMN,   pegawai honorer yakni sebanyak 45 orang
(43,3%), berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 23 orang (22,1%),
sedangkan ibu hamil yang pernah melihat iklan Anmum Materna yang berprofesi
PNS dan Wiaraswasta masing-masing sebanyak 18 orang (17,3%).
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Pengeluaran Responden 1 Bulan
Frequenc

y
Percent Valid

Percent
Cumulative

Percent
Kurang dari Rp 1.000.000,-
Rp 1.000.000,- s.d. Rp
2.000.000,-
Rp 2.000.001,- s.d. Rp

Valid 3.000.000,-
Rp 3.000.001,- s.d. Rp
4.000.000,-
Lebih dari Rp 4.000.001,-
Total

10 9,6 9,6 9,6

42 40,4 40,4 50,0

32 30,8 30,8 80,8

13 12,5 12,5 93,3

7 6,7 6,7 100,0
104 100,0 100,0

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas mayoritas pengeluaran perbulan ibu hamil yang pernah
melihat iklan Anmum Materna adalah berada pada kisaran pengeluaran Rp
1.000.000 s.d Rp 2.000.000 yakni sebanyak 42 orang (40,4%), kemudian diikuti
pengeluaran perbulan pada kisaran Rp 2.000.001 s.d Rp 3.000.000 yakni
sebanyak 32 orang (30,8%), pengeluaran perbulan pada kisaran Rp 3.000.0001
s.d. Rp 4.000.000 sebanyak 13 orang  (12,5%), Kurang  dari Rp 1.000.000
sebanyak 10 orang (9,6%), dan sisanya sebanyak 7 orang (6,7%) adalah yang
berpengeluaran perbulannya lebih dari Rp 4.000.001.

5. Pembahasan

5.1 Uji Regresi Model 1 ( X terhadap Y1)
Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,739a ,547 ,542 1,675

a. Predictors: (Constant), Pesan Iklan

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat nilai R square sebesar 0,547. Ini berarti
bahwa   sebanyak 54,7%   variabel pesan iklan memberi sumbangan atas
pengenalan merek susu ibu hamil Anmum Materna, sisanya yakni 45,3% (100-
54,7= 45,3) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant)
Pesan Iklan

6,482 1,535 4,223 ,000
,714 ,064 ,739 11,089 ,000

a. Dependent Variable: Pengenalan Merek
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Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel coefficients di atas dapat dibuat persamaan regresinya sebagai
berikut:
Y = 6,482+ 0,739X
Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara variabel pesan
iklan  dengan  variabel pengenalan merek, sehingga ini  berarti  bahwa semakin
tinggi atau rutin pesan iklan yang disampaikan oleh perusahaan kepada konsumen
maka semakin tinggi pengenalan konsumen atas merek produk yang diiklankan.

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression

1 Residual

Total

344,914 1 344,914 122,958 ,000b

286,125 102 2,805

631,038 103

a. Dependent Variable: Pengenalan Merek

b. Predictors: (Constant), Pesan Iklan

Sumber: data diolah, 2013.

Pernyataan hipotesis:
Ho: variabel pesan iklan tidak ada pengaruhnya terhadap variabel pengenalan
merek
Ha: variabel pesan iklan berpengaruh terhadap pengenalan merek
Dengan kriteria:
Ho dterima dan Ha ditolak bila F hitung < F tabel
Ho ditolak dan Ha diterima bila F Hitung > F tabel
Berdasarkan pada tabel Anova terlihat nilai F hitung sebesar 122,958 dengan nilai
signifikansinya adalah 0,000   (dibawah alpha 0,05), artinya ada pengaruh
signifikan antara pesan iklan terhadap pengenalan merek. (hipotesis diterima)

5.2 Model regresi 2 (X terhadap Y2)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,551a ,304 ,297 2,335

a. Predictors: (Constant), Pesan Iklan
Sumber: data diolah, 2013

Pada tabel di atas dapat diketahui nilai R square sebesar 0,304. Ini berarti
sumbangan variabel pesan iklan (X) berperan mempengaruhi    variabel
kepercayaan merek (Y) sebesar 30,4% , sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel
lainnya yang tidak diteliti.
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Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant)
1

Pesan Iklan

8,558 2,140 4,000 0,000

0,599 0,090 0,551 6,676 0,000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Konsumen
Sumber: data diolah, 2013

Berdasar pada tabel cooefisien, maka persamaan regresinya dapat dibuat sebagai
berikut:
Y= 8,558 + 0,551X
Nilai cooefisien adalah positif, ini berarti terjadi hubungan yang positif antara
variabel pesan iklan (X) dengan variabel kepercayaan merek (Y). Artinya bahwa
semakin tinggi pesan iklan yang disampaikan maka semakin tinggi pula
kepercayaan konsumen atas merek produk yang diiklankan.

ANOVAa

Model Sum of
Squares

df Mean Square F Sig.

Regression
1 Residual

Total

242,954 1 242,954 44,568 0,000b

556,036 102 5,451
798,990 103

a. Dependent Variable: Kepercayaan Konsumen
b. Predictors: (Constant), Pesan Iklan
Sumber: data diolah, 2013

Uji hipotesis secara menyeluruh dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunkan
uji F (uji fisher) pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan nilai alpha 5%.
Pernyataan hipotesis:

Ho: variabel pesan iklan tidak ada pengaruhnya terhadap variabel Y

Ha: variabel pesan iklan berpengaruh terhadap variabel Y

Dengan kriteria:

Ho diterima dan Ha ditolak bila F hitung < F tabel

Ho ditolak dan Ha diterima bila F hitung > F tabel

Berdasarkan pada tabel Anova terlihat F hitung sebesar 44,568 dengan nilai
signifikansi 0,000 (dibawah 0,05), maka ho ditolak dan Ha diterima, artinya pesan
iklan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen (Hipotesis diterima).
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6. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan pada 2 model regresi Model pertama
yakni Pengaruh Pesan Iklan terhadap Pengetahuan Merek (X – Y1) diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
- Berdasarkan uji F didapat nilai signifikansi berada dibawah 0,05 yakni 0,000

ini menunjukkan bahwa pesan iklan berpengaruh signifikan terhadap
pengetahuan merek produk yang diiklankan

- Berdasarkan nilai R square diperoleh sebanyak 54,7% variabel pesan iklan
memberikan sumbangan atas variabel Pengetahuan merek sisanya dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diteliti .

- Nilai koefisien regresi bernilai positif, sehingga semakin tinggi atau rutin pesan
iklan yang disampaikan maka semakin tinggi pula pengetahuan konsumen atas
merek yang diiklankan.

Untuk model regresi kedua yakni Pengaruh Pesan Iklan terhadap Kepercayaan
konsumen (X – Y2) didapat kesimpulan sebagai berikut:
- Hasil uji F didapat nilai signifikansinya sebesar 0,000 dan ini berada dibawah

0,05 sehingga secara keseluruhan pesan iklan berpengaruh signifikan terhadap
kepercayaan konsumen.

- Berdasarkkan nilai R square diperoleh sebanyak 30,4% variabel pesan iklan
memberikan sumbangan atas variabel Kepercayaan konsumen sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

- Nilai koefisien regresi bernilai positif, sehingga ini bisa diartikan bahwa
semakin tinggi pesan iklan yang disampaikan maka semakin tinggi pula
kepercayaan konsumen atas merek yang diiklankan.

Saran:
- Pada penelitian iniaacuan model yang digunakan adalah model CDM milik

John Howard dalam mengukur efektifitas iklan (Durianto, et.al, 2003), namun
peneliti hanya membatasi penelitian pada 3 variabel yang diteliti dari 6 variabel
yang ada pada model CDM milik John Howard. Oleh karena itu masih banyak
keterbatasan dan ketidaksempurnaan pada penelitian ini, sehingga dalam hal ini
peneliti menyarankan untuk penelitian lebih lanjut dapat dipergunakan model
CDM secara utuh dengan mempergunakan alat analisis lain yang lebih dapat
menghasilkan penelitian yang lebih menyeluruh dan komprehensif.
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Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Tunai melalui Institusionalisasi
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ABSTRACT

Waqf as  an Islamic ruled socio-economic instrument which is able to  give
benefits from waqf assets to society in wide range. Nowadays, waqf had developed
into many kinds of form, not just lands or buildings but also cash waqf. Meanwhile,
today waqf hasa challenge to maintain productive assets from waqf assets in order to
make sustainable social and economic benefits to society, instead of consumtively
managed waqf. Nazhirs as managers of waqf assets must be creative and proactive in
finding the best way to maintain productivity of waqf assets. This paper aimed to
propose an idea of institutionalization of Education Institute of Nazhir in order to
develop human reources of nazhir that amanah/trustworthy and professionally
accepted. As the cash waqf is still growing, maintaing an institution to train good
cash waqf’s nazhirs is a good way to optimize the cash waqf role on society and also
hopefuly may increase nazhirs’ quality and society’s reliance to nazhirs.

Keywords: Cash Waqf, Education Institute of Nazhir, Empowerment,  Nazhir

ABSTRAK

Wakaf sebagai instrument sosioekonomi dalam Islam yang dapat memberikan
manfaat dari pengelolaan aset wakaf tersebut dalam jangkauan yang luas. Di masa
kini, wakaf sebagai institusi menghadapi tantangan untuk mengembangkan
produktifitas aset wakaf agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang
berkelanjutan kepada masyarakat, tidak hanya menjadi wakaf yang   bersifat
konsumtif. Nazhir sebagai pengelola dari aset wakaf haruslah kreatif dan proaktif
dalam mencari cara terbaik dalam mengembangkan produktifitas dari aset wakaf yang
dikelolanya. Paper ini bertujuan untuk  mengembangkan ide mengenai
institusionalisasi dari Lembaga Pendidikan  Nazhir dalam rangka mengembangkan
sumber daya insane nazhir yang amanah dan diterima secara profesional. Dengan
wakaf tunai yang terus tumbuh, mengembangkan lembaga yang melatih nazhir wakaf
tunai adalah cara yang baik untuk mengoptimalkan peran wakaf tunai di masyarakat
dan diharapkan pula akan mampu meningkatkan kualitas nazhir dan  kepercayaan
masyarakat atas para nazhir.

Kata Kunci: Lembaga Pendidikan Nazhir, Nazhir, Pemberdayaan, Wakaf Tunai

1. PENDAHULUAN
Wakaf, sebagai instrumen filantropi sekaligus pemberdayaan sosio-ekonomi

dalam Islam telah berkembang   dengan pesat pada beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama
Republik Indonesia, saat ini di seluruh Nusantara pada tahun 2014 telah terdata aset
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wakaf tanah sebesar 21.032,4 hektar. Hal ini belum termasuk lahan-lahan wakaf yang
belum terdata dan wakaf uang yang mulai dikumpulkan dari masyarakat.

Gambar 1: Data Besaran dan Penggunaan Wakaf Tanah di Indonesia. Sumber:
http://simbi.kemenag.go.id/siwak/

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peluang yang besar untuk menjadi
instrumen yang ampuh untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Meskipun begitu,
kehadiran wakaf familiar serta memberi manfaat yang besar di mata masyarakat, baik
bagi masyarakat yang berpotensi menjadi pewakaf (wakif) maupun bagi masyarakat
yang potensial untuk dibantu melalui wakaf. Masih terdapat sejumlah permasalahan
yang belum terselesaikan terkait pengelolaan wakaf saat ini. Pertama, pola
pengelolaan wakaf di Indonesia masih   belum   diarahkan   menuju pengelolaan
produktif. Masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa wakaf hanyalah berupa
tanah dan digunakan untuk masjid, sekolah, dan pemakaman yang tidak menghasilkan
nilai ekonomis. Meskipun tujuan peribadatan wakaf tercapai, namun jika wakaf hanya
berupa aset tersebut saja maka aset wakaf justru menjadi beban bagi masyarakat.
Kedua,  sumber modal bagi pengelolaan wakaf yang masih bergantung dari dana
sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aset wakaf belum dapat dijalankan
secara mandiri. Ketiga, nazhirwakaf masih belum profesional dan kreatif dalam
mengelola aset wakaf. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid dan aset-aset wakaf
lainnya yang terbengkalai.

Khusus terkait nazhir, profesionalitas dan kreativitas mereka selaku pemegang
amanah dari wakif  menjadi sangat mutlak dibutuhkan. Nazhirdapat diibaratkan
sebagai  manajer investasi  dalam  dunia pasar modal, yang memiliki  keahlian  dan
kewenangan mengelola portofolio aset investor untuk dapat menghasilkan keuntungan
bagi investor. Manajer investasi yang tidak profesional tentu akan merugikan investor.
Demikian pula nazhir, harus profesional agar dapat menjaga kepercayaan wakif.
Terlebih  di era modern ini,  konsep  wakaf telah  berkembang dan beragam, salah
satunya adalah wakaf tunai yang mulai digalakkan oleh Pemerintah Indonesia melalui
Badan Wakaf Indonesia. Tentu pengelolaan wakaf tunai akan berbeda dengan
keumuman wakaf yang berupa tanah.

Berdasarkan pemaparan  di atas, profesionalitas dan standarisasi kemampuan
nazhir menjadi hal mutlak bagi pengembangan wakaf yang lebih baik
kedepannya.Tulisan  ini  merupakan  sebuah  paper konseptual  dengan  metode studi
literatur yang mencoba untuk menggagas sebuah konsep  mengenai lembaga yang
ditujukan bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan nazhir wakaf tunai agar para
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nazhir wakaf dapat memiliki pemahaman dan keterampilan pengelolaan wakaf tunai
yang terstandar sehingga pengelolaan wakaf tunai yang lebih baik dapat terwujud di
masa  depan. Mengingat studi mengenai pendidikan nazhir  wakaf  masih sangat
terbatas sehingga paper ini diharapkan dapat mendorong  studi lebih lanjut dan
langkah nyata pendidikan nazhir yang terstandar.

2. STUDI LITERATUR
A. Wakaf

Kata waqaf yang berasal dari bahasa Arab adalah bentuk masdar atau kata
jadian dari kata kerja atau fi’il madhi waqafa. Kata waqf sinonim dengan kata
habs (menahan). Padanan inilah yang digunakan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dalam sabda
beliau   kepada ‘Umar bin al-Khattab: “in syi’ta   habbasta   ashlaha   wa
tashaddaqta biha”1, sehingga waqf dapat diartikan berhenti, menghentikan, atau
menahan.2

Dalil disyariatkannya wakaf ialah ketentuan umum firman Allah dalam
surah Ali ‘Imran ayat 92 yang memerintahkan untuk berinfaq yakni:

علیم هللا بھ فإن من شيء تنف◌ِ قوا تحبُّوو نما مما تنفقوا حتى البر تنالوا
لن

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang
kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan suatu harta yang mungkin
dimanfaatkan dalam keadaan kekal ‘ainnya (pokok hartanya).3 Adapun menurut
mazhab hanafi wakaf adalah menahan harta benda tetap sebagai milik orang
yang berwakaf dan mensedekahkan hasilnya untuk kebajikan.4

Chowdhury, et al. (2012) menyebut bahwa wakaf memiliki nama lain yaitu
Boniyad di Iran and Habs di Afrika Utara dan Barat memiliki makna menahan
dan menjaga sejumlah aset sedekah atau filantropi tertentu dengan niat untuk
mencegah penggunaan dan penempatan aset wakaf di luar tujuan aset tersebut
saat diwakafkan sehingga aset wakaf dan aset tersebut tidak dapat
diperjualbelikan.5

Lebih lanjut, Chowdhury menyebut bahwa wakaf dapat diaplikasikan pada
aset-aset yang tahan lama, yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan
pokok harta tersebut. Contoh yang umum dari aset wakaf adalah tanah,
bangunan, buku, ternak, uang tunai dan lainnya. Dahulu, tanah adalah aset yang
penting bagi wakaf karena produktifitasnya namun saat ini wakaf tunai menjadi
lebih penting karena lebih produktif dibandingkan tanah sebagaimana hasil yang
didapatkan sejumlah penelitian dan praktik pada lembaga keuangan Islam
modern.6

B. Wakaf Uang
Wakaf uang menurut fatwa MUI tanggai 11 Mei 2002 adalah “wakaf yang

dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam

1 Muhammad Farid Wajdi. 1971. Dairah Ma’arif Qarn al ‘Isyrin, hal. 795
2Loc. Cit.
3 Muhammad Al Syarbini Al Khatib. 1958. Mughni al Muhtaj, juz 2, hal. 276
4 Abi Al Hasan Al Marghinnani. 2000. Al Hidayah Syarh Bidayah Al Mubtadi, jilid 3, hal. 15
5Md. Shahedur Rahaman Chowdhury, et al. 2012. “Problems of Waqf Administration and
ProposalsFor Improvement: A Study In Malaysia”. Journal of Internet Banking and Commerce Vol. 17
No. 1, hal. 1
6Loc. Cit.
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bentuk uang tunai atau surat-surat berharga.7 Beberapa ketentuan dalam fatwa
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang
dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum
dalam bentuk uang tunai.

b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang

dibolehkan secara syar’iah.
e.    Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh

dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.8

Beberapa pendapat ulama yang   membolehkan wakaf uang   menurut
Mu’allim dan Abdurrahman (2014) adalah sebagai berikut:

a. Imam al-Zuhri (w. 124H.) menjelaskan bahwa mewakafkan dinar
hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal
usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih.

b. Para ulama mutaqaddimin (klasik) dari kalangan mazhab Hanafi,
membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas
dasar Istihsan bi al-’Urf, berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mas’ud
r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam
pandangan Allah adalah baik, dan apa yang  dipandang  buruk oleh
kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

c. Sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsaur meriwayatkan dari
Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.

d. Ibn Abidin juga menegaskan bahwa mewakafkan uang adalah sah
meskipun fisiknya tidak dapat dikekalkan dalam bentuk yang asal,
akan tetapi pengekalan itu dapat dilakukan dalam bentuk yang lain,
beliau berpendapat bahwa keabsahan wakaf terhenti pada urf
masyarakat setempat.

e.  Abdullah al-Anshari, seperti disampaikan oleh Ibn al-Humam
berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari
menjelaskan bahwa, uang boleh diwakafkan dengan cara
menginvestasikannya, dan hasil yang diperoleh dari investasi tersebut
disedekahkan.9

Dalam UU No. 41 tahun 2004 pada pasal 16 (1), dijelaskan bahwa “Harta
benda wakaf terdiri dari: bendatidak bergerak; dan benda bergerak”.
Selanjutnya, pada pasal 16   (3)   disebutkan bahwa: “Benda   bergerak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak
bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga,
kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain
sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”10

Beberapa manfaat pengembangan wakaf uang menurut Mu’allim dan
Abdurrahman (2014):

7 Muhammad Mu’alim dan Abdurrahman. “Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, No. IV, 2014, hal. 734
8Ibid., hal. 742-743
9Ibid., 736-737
10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3)
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a. Wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa
tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai
kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung.

b. Wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-
lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya.
Lembaga pendidikan Islam dapa lebih mandiri dengan adanya sumber
pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan
pemerintah atau lainnya. Di samping   itu, kemandirian sumber
pendaaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam
mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam.

c. Wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.
Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
puluhan juta UKM itu saat ini mewakili lebih dari 90 persen bisnis di
Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UKM memiliki ketangguhan yang
luar biasa dan tidak terpengaruh pada krisis ekonomi yang terjadi pada
tahun 1997 dan krisis ekonomi 2008. UKM memiliki peranan penting
dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerintah berkomitmen
untuk  terus  mendukung  UKM.19 Posisi  dan eksistensi  UKM akan
lebih kuat jika ditopang oleh pembiayaan yang bersumber dari wakaf
uang.11

C. Nazhir wakaf
Menurut Soleh (2014), kata nazhir berasal dari bahasa Arab nazhara, yang

mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Isim fail
(pelaku) dari kata nazhara adalah nâzhir, yang artinya penjaga atau pengawas.
Secara terminologi, nazhir wakaf adalah orang yang  diberi tugas untuk
mengelola wakaf.12 Definisi lain diberikan oleh para ulama seperti Syaikh
Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin yang mendefinisikan nazhir wakaf adalah
wali dari wakif terkait pengelolaan harta wakaf. Adapun UU No. 41 tahun 2004
tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari
Wakif  untuk dikelola  dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.13Menurut Sayyid Sabiq (2009), pihak pengelola   tersebut
tidaklah dilarang mengambil upah dari manfaat/laba hasil pengelolaan wakaf
sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari14 dari sahabat ‘Umar.15

11 Mu’alim dan Abdurrahman, Op.Cit., hal. 741
12Ahmad Zainus Soleh. 2014.“Questioning Professionalism Nazhir and Istibdalof Waqf
Regulation.”Jurnal Bimas Islam,Vol. 7, No. IV, hal 633
13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1
14 HR. Bukhari No. 2532 dengan redaksi: “Saya (‘Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu) mendapat
bagian tanahdi Khaibar. Tidaklah kami memiliki harta yang lebih aku senangi daripada tanah ini. Lalu
apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Nabi? Beliau menjawab,”Jika engkau menghendaki,
engkau wakafkan tanahnya, dan engkau shadaqohkan hasilnya.” Dia berkata : Lalu Umar mewakafkan
tanahnya, bahwa tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan.   Lalu Umar
menyedekahkan hasilnya untuk diberikan kepada kaum fakir, untuk kerabat, untuk memerdekakan
budak, untuk kepentingan jalan Allah, untuk orang yang terputus bekal bepergiannya, dan untuk
menjamu tamu. Yang mengurusinya tidak mengapa bila dia makan sebagian hasilnya dan memberi
makan yang lain, asalkan bukan menimbun harta.”
15 Sayyid Sabiq. 2009. Fikih Sunnah, Jilid 5, hal. 536
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Adapun Islamic Institution of Waqf menyatakan bahwa nazhir adalah salah
satu istilah yang digunakan bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas
pembagian, pemeliharaan, perbendaharaan, pengumpulan, administrasi dan
pengawasan atas segala aktivitas yang berkaitan dengan wakaf. Istilah lain yang
juga digunakan adalah mutawalli, wakil, nazir, dan amin.16

Menurut Al Haritsi (2010), nazhir merupakan unsur dasar dari beberapa
kegiatan ekonomi (wakaf). Karena itu keberadaan nazhir itu menjadi keharusan
jika ditentukan oleh pewakaf.17

Menurut Soleh (2014), para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah
hak penunjukan atau pengangkatan Nazhir, secara ringkas dapat dipaparkan
sebagai berikut. Pertama, madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa nazhir boleh
dilakukan oleh wâqif (pemberi wakaf) sendiri, atau ia menunjuk orang lain
sebagai  nazhir.  Kalau  tidak  demikian,  maka pemerintah  (hakim) yang akan
menunjuk atau menetapkan Nazhirnya. Kedua, berdasarkan pendapat madzhab
Syafi’iyah, ada tiga model dalam penunjukan dan pengangkatan Nazhir;
dilakukan oleh pihak waqif, oleh pihak mauquf ‘alaih, dan oleh pemerintah.
Ketiga, Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa waqif tidak boleh menunjuk
atau mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir   wakafnya, agar tidak
memberikan kesan  seakan-akan  ia wakaf untuk  dirinya sendiri, atau karena
lamanya waktu ia dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang menyimpang
dari tujuan wakaf. Keempat,  madzhab  Hanabilah  mengatakan,  bahwa yang
boleh menjadi nazhir adalah mauqûf ‘alaih apabila ia merupakan seseorang
tertentu, seperti: Ahmad atau Agus. Apabila mauquf ‘alaih itu terdiri dari
beberapa orang tertentu, maka masing-masing mareka menjadi nazhir sesuai
dengan bagian wakaf yang ditetapkan untuknya. Tetapi apabila wakaf tersebut
untuk orang-orang yang tidak tertentu--seperti; orang-orang fakir, atau orang-
orang miskin, atau para ulama, atau mujahidin atau wakaf untuk fasilitas umum,
seperti; mesjid, madrasah, pondok pesantren--maka yang menjadi nazhir adalah
pemerintah atau yang mewakilinya.18

Lebih lanjut, Soleh menyebutkan syarat-syarat nazhir yang ditetapkan para
ulama Sunni sebagai berikut:

1. Islam (al-Islam), sebab nazhir merupakan suatu kekuasaan, dan tidak
layak orang kafir memegang jabatan membawahi urusan orang muslim.

2. Berakal sehat (al-‘aql) sehingga tidak sah apabila orang gila menjadi
nazhir.

3. Dewasa (al-bulugh), dan tidak sah mengangkat anak kecil (belum
dewasa) menjadi nazhir.

4. Adil (al-‘adalah), dalam arti menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan
atau membiasakan perbuatan dosa kecil, seta amanah/ jujur dan
bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka
berbuat dosa dan tidak jujur menjadi nazhir .

5. Mampu (al-kafa’ah), dalam arti seorang nazhir harus dapat melakukan
tugas-tugas kenazhirannya secara professional dan kompeten.19

Islamic Institution of Waqf menyatakan bahwa nazhir memiliki sejumlah
sebagai berikut:

16 Islamic Institution of Waqf. 2004. Islam and Social Policy, hal. 24
17Jaribah bin Ahmad al Haritsi. 2010. Fikih Ekonomi Umar, hal. 96
18 Soleh, Op. Cit, hal. 634-635
19Ibid, hal 635-636
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1.   Memastikan aset wakaf terpelihara pokoknya dan diberi perbaikan jika
diperlukan

2.   Menyewakan aset wakaf untuk hunian, penanaman atau tujuan lainnya
3.   Mengumpulkan pendapatan sewa dari penanaman atau buah-buahan
4.   Mengembangkan aset wakaf tersebut
5.   Menjaga, mengatur dan mendistribusikan data atau pendapatan
6. Peduli pada para penerima manfaat wakaf dan mengurusi masalah

mereka
7.   Memberikan keputusan dalam perselisihan terkait wakaf
8.   Memastikan bahwa wakaf dapat terpenuhi kebutuhannya (termasuk

penunjukan pegawai yang memang dibutuhkan)
9.   Dan memantau wakaf agar teradministrasi sesuai dengan syarat yang

ditentukan dalam ikrar wakaf20

3. PEMBAHASAN
A. Urgensi dan Kriteria Nazhir Profesional

Menurut Soleh (2014), nazhir wakaf (pengelola aset) di Indonesia belum
banyak dilakoni secara profesional, karena kebanyakan Nazhir wakaf hanya
kerja sampingan sebagaimana hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di
11 Propinsi, menunjukkan bahwa mayoritas nazhir di Indonesia tidak terfokus
dalam mengelola, mereka menjadikannya sebagai pekerjaan sambilan dan tidak
diberi upah (84 persen), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus amatlah
minim (16 persen).21 Hasil penelitian di atas selaras dengan studi yang
dilakukan oleh Huda (2009) yang  menunjukkan bahwa nazhir wakaf di
pesantren cenderung pasif dan kurang selektif dalam memilih wakif.22 Hal ini
menunjukkan bahwa kebutuhan Sumber Daya Insani (SDI) nazhir yang fokus
dan berkualitas sangatlah besar dan mendesak.

Nazhir Profesional

Kualifikasi Syarat
Human Skill Human

Technical
Human
Relation Moral Manajemen Bisnis

Gambar 2: Kualifikasi dan Syarat Nazhir Profesional

20 Islamic Institution of Waqf, Op. Cit., hal. 24
21 Soleh, Op. Cit., hal. 638
22 Miftahul Huda. 2009. Fundraising Wakaf Dan Kemandirian Pesantren(Strategi Nazhir Wakaf
Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf). Paper dipresentasikan pada The 9th Annual
Conference on Islamic Studies (ACIS)Surakarta, 2-5 November 2009
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Sumber: Ilustrasi Penulis

Untuk dapat mencetak SDI nazhir yang berkualitas dan profesional
diperlukan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh nazhir tersebut, yang
menurut Soleh (2014) ialah:

a.   Human Skill, yaitu keterampilan nazhir dalam mengelola amanahnya
sebagai pengembang aset wakaf. Personal nazhir haruslah orang-orang
yang memiliki reputasi dan kredibilitas moral yang baik, jujur, adil, dan
amanah. Pada tataran keilmuan, nazhir harus menguasai ilmu-ilmu fikih
muamalah khususnya terkait perwakafan, memahami ilmu ekonomi dan
cabang-cabangnya seperti   keuangan,   manajemen, akuntansi dan
ekonomi Islam. Nazhir pun diharapkan memiliki kecerdasan yang
keterampilan lebih agar dapat mengembangkan wakaf menjadi secara
berkualitas dibandingkan orang lain.23

b.   Human  Technical, yakni kemampuan  teknis  nazhir dalam  mengelola
aset wakaf khususnya mengenai aspek keterbukaan. Nazhir harus
membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan
dapat dibandingkan. Nazhir juga harus memegang prinsip akuntabilitas,
yaitu menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen
organisasi agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi
lembaga. Pada prinsip tanggung jawab (responsibility), seorang Nazhir
harus memegang prinsip manajerial yang transaparan dan responsif serta
menjalan fungsi manajemen risiko dalam mengelola aset wakaf. Prinsip
tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
tetap terjaga kelangsungan usahanya. Pada prinsip independensi, seorang
Nazhir harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar
oleh stakeholders dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan
sepihak.24

c.   Human Relation, yakni kemampuan nazhir untuk membangun jaringan
untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf.
Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi dalam mencapai
tujuan produktif wakaf. Sebab, tanpa jejaring maka prinsip permintaan
dan penyaluran (supply and demand) tidak dapat berjalan dengan stabil.
Jaringan dapat dibangun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.25

Soleh (2014) lebih lanjut menyebutkan syarat-syarat nazhir profesional,
yaitu:
a. Syarat moral, meliputi:

1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari’ah
maupun perundang-undangan negara RI

2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses
pengelolaan dan pendistribusian kepada sasaran wakaf.

3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
4) Sungguh-sungguh dan suka tantangan.
5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat manajemen, meliputi:
1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.

23 Soleh, Op. Cit., hal 638-639
24Ibid., hal. 639
25Ibid., hal. 640
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2) Visioner.
3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan

pemberdayaan.
4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
5) Ada masa bakti nazhir.
6) Memiliki program kerja yang jelas.

c. Syarat bisnis, meliputi:
1) Mempunyai keinginan.
2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya

entrepreneur.26

Jika merujuk  pada kriteria di atas,  maka nazhir selayaknya adalah  para
profesional yang memiliki kemampuan yang komprehensif sehingga diharapkan
nazhir dapat mengelola wakaf yang potensinya sangatlah besar.

B. Lembaga Nazhir Wakaf Tunai
Untuk dapat mewujudkan nazhir yang profesional dan berkualitas

diperlukan sebuah lembaga yang dapat menjalankan fungsi pendidikan  bagi
para nazhir wakaf tunai. Dalam salah satu kriteria nazhir profesional disebutkan
bahwa nazhir haruslah memiliki wawasan keilmuan dan pendidikan yang baik.
Oleh sebab itu, kehadiran lembaga pendidikan yang dikhususkan bagi nazhir
menjadi sangat urgen.

Mengingat bahwa salah satu syarat bagi nazhir wakaf yang  profesional
adalah memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka lembaga pendidikan bagi
nazhir hendaknya dirancang sebagai lembaga pendidikan yang minimal
berjenjang diploma, sehingga para nazhir akan memiliki keterampilan dan siap
untuk terjun mengelola wakaf di masyarakat dan juga memiliki kesempatan
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Model institusi dan kurikulum Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai
adalah sebagai berikut:

Dasar-Dasar
Keislaman

Tingkat Dasar Fikih Muamalah

BWI
Lembaga

Pendidikan Nazhir
Wakaf Tunai

Kurikulum

Regulasi Wakaf
Kontemporer

Konsep dan
Praktik Wakaf
Tunai

Tingkat Lanjut
(Spesialisasi)

Manajemen dan
Administrasi
Wakaf Tunai

Isu-Isu Wakaf
Kontemporer

Gambar 3: Model Institusi dan Kurikulum Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai

26Ibid., hal. 640-641
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Sumber: Ilustrasi Penulis

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan sebagai pengawas,
pengatur dan pembina dari Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai.
Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai dibagi menjadi dua
tingkat, yaitu:

a.   Tingkat dasar, yang mencakup materi pengenalan dasar-dasar Islam,
dasar-dasar fikih  muamalah  serta wakaf dan regulasi wakaf
kontemporer. Hal ini ditujukan agar para calon nazhir memiliki akhlak
dan kredibilitas yang baik serta memiliki cara pandang dan pemahaman
dasar yang baik dan benar mengenai wakaf, baik perwakafan dalam
perspektif dasar fikih maupun regulasi wakaf yang berlaku di era
kontemporer ini

b. Tingkat lanjut atau spesialisasi, yang berisi materi konsep dan praktik
wakaf tunai, manajemen dan administrasi wakaf tunai, kewirausahaan
dan isu-isu wakaf kontemporer. Pada tingkat ini, calon nazhir sudah
mulai diberi pemahaman dan kesempatan mengenai praktik wakaf yang
sebenarnya. Materi konsep dan praktik wakaf tunai serta manajemen
dan administrasi wakaf merupakan implementasi dari materi tingkat
dasar, yaitu fikih dan regulasi perwakafan kontemporer dalam bentuk
praktik nyata. Materi kewirausahaan dimasukkan agar nazhir memiliki
sikap daya juang, inovasi dan kreatifitas dalam mengelola aset wakaf.
Isu-isu kontemporer  juga  dimaksudkan agar nazhir  wakaf  selalu
tanggap pada perubahan dalam dunia perwakafan sehingga perubahan-
perubahan yang  terjadi dapat  diarahkan  menuju  pengelolaan wakaf
yang optimal.

Adapun sumber  daya insani (SDI) hendaknya merupakan calon nazhir
wakaf tunai yang berasal dari lembaga pengelola wakaf yang telah tersertifikasi
sebagai Nazhir Wakaf Tunai seperti LAZ atau dari Lembaga Keuangan Syariah
Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga input pada lembaga pendidikan
tersebut ketika lulus nanti akan siap untuk terjun mengelola wakaf tunai di
masyarakat.

Nazhir Profesional
Gambar 4:

Model sumber penerimaan SDI Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai
Sumber: Ilustrasi Penulis
Setelah menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf

Tunai, para nazhir diharapkan telah memiliki keterampilan di bidang Human
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Skill, Human Technical dan Human Relation sehingga saat para nazhir terjun di
masyarakat, mereka dapat mengembangkan potensi dan aset wakaf tunai yang
telah ada menuju pemberdayaan ummat secara optimal.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa nazhir yang

profesional merupakan suatu keharusan bagi pengelolaan dan pengembangan
wakaf yang optimal. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki nazhir wakaf
ialah pemahaman dasar keislaman yang baik, fikih muamalah dan wakaf,
regulasi perwakafan kontemporer, kemampuan bisnis dan manajerial wakaf.

Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai merupakan lembaga pendidikan
berjenjang diploma yang berada di bawah kendali BWI yang dikhususkan bagi
pendidikan dan pelatihan nazhir wakaf. Kurikulum pada Lembaga Pendidikan
Nazhir Wakaf Tunai dibagi atas dua jenjang, yaitu jenjang dasar yang berisi
materi dasar-dasar keislaman, materi fikih muamalah dan wakaf serta materi
regulasi wakaf kontemporer yang diharapkan mampu membangun akhlak dan
pemahaman para calon nazhir wakaf tunai. Pada tingkat lanjut, calon nazhir
wakaf tunai diarahkan pada konsep dan praktik manajerial dan kewirausahaan
wakaf  tunai serta  materi isu-isu wakaf  kontemporer  sehingga  nazhir  wakaf
dapat memahami praktik wakaf di lapangan dan tanggap pada isu-isu
kontemporer wakaf.

Kehadiran lembaga ini dapat menjadi upaya yang baik untuk mencetak
nazhir-nazhir yang kredibel dan terpercaya sehingga pada jangka panjang
pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional sehingga pemberdayaan ummat
menjadi lebih optimal. Diharapkan, di masa yang akan datang penelitian
mengenai kelembagaan pendidikan nazhir serta pengkajian kurikulumnya dapat
dilakukan dan dalam jangka panjang Kementerian Agama dan BWI selaku
regulator perwakafan di Indonesia dapat mewujudkan pembentukan lembaga
pendidikan nazhir dengan kurikulum terstandar, khususnya bagi calon nazhir
wakaf tunai yang merupakan model wakaf baru di tanah air.
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Abstract
This study is an exploratory study that aims to explain the consumer behavior in the
purchase of SMEs products, identification CBBE on SMEs products, impact the
performance of SMEs   product CBBE. This study focuses on variables of CBBE
antecedents and outcome in the SME. The qualitative approach was used to describe
CBBE. In data collection has used in-depth interview. The results of this study is 10
propostions about antecedent and consequences of brand equity strategy based
consumer perspective
Key words : CBBE,Antecedent ,Consequences

Abstrak
Penelitian ini merupakan studi eksplorasi yang berrtujuan untuk menjelaskan perilaku
konsumen dalam pembelian produk-produk yang dihasilkan UMKM, identifikasi
CBBE produk UMKM, Dampak CBBE Pada kinerja UMKM Penelitian ini fokus
pada variabel - variabel anteseden dari CBBE dan dampaknya pada marketing
outcome pada perusahaan UMKM. Digunakan pendekatan kualitatif untuk
menjelaskan relationship tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan
data adalah in-dept interview. Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi perilaku
konsumen pada proses keputusan pembelian produk. serta marketing outcome
perusahaan. Adapun Hasil penelitian ini 10 proposisi mengenai variabel anteseden
dan konsekuensi dari strategy brand equity management perspektif konsumen
Keywords : CBBE,Anteseden,Konsekuensi

1.Latar Belakang
Pada pasar global seperti sekarang ini persaingan antar perusahaan semakin

tinggi. Semakin banyak produk dan jasa sejenis yang ditawarkan, sehingga produk
dan jasa menjadi suatu komoditas. Perusahaan menggunakan berbagai stategi untuk
memenangkan persaingan diantaranya strategi produk. Customer Based Brand Equity
(CBBE) merupakan tujuan dari strategi produk.

Dalam menghadapi persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan suatu
pembeda yang jelas, bernilai, dan berkesinambungan, yang menjadi ujung tombak
bagi daya saing perusahaan. Merek yang kuat menciptakan kepercayaan dan
kenyamanan yang lebih besar, serta menciptakan citra akan kualitas yang lebih baik
(Kotler and Keller,2012). Merek yang kuat dapat menambah nilai dari barang atau
jasa yang dijual yang dapat diketahui dari respon positif konsumen terhadapnya. Nilai
tambah yang dimiliki produk dan jasa inilah yang   dikenal sebagai Brand equity.
Menurut Aaker (1991:15 ) Brand equity adalah seperangkat asset dan liabilitas merek
yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau
mengurangi nilai barang atau jasa bagi perusahaan atau pelanggannya. Brand equity
dipandang dari perspektif individu pelanggan disebut Customer based brand equity
(CBBE). CBBE adalah ekuitas merek dari sudut pandang pelanggan yang terbentuk
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dari respon pelanggan terhadap pemasaran merek, dimana respon pelanggan ini dapat
berbeda-beda tergantung pada pengetahuan yang dimiliki pelanggan tentang merek.
Suatu merek memiliki CBBE yang positif apabila pelanggan bereaksi lebih
menyenangkan terhadap merek misalnya pelanggan   mengenali merek, menanggapi
merek dengan asosiasi yang menyenangkan, kuat dan unik dalam memorinya.
Sebaliknya, suatu merek akan memiliki CBBE yang negatif jika pelanggan bereaksi
kurang menyenangkan terhadap tindakan pemasaran merek. Sejumlah manfaat akan
dihasilkan dari CBBE diantaranya adalah memperoleh loyalitas pelanggan yang lebih
besar, mampu menghadapi persaingan, mampu menghadapi krisis pemasaran,
memperoleh margin harga yang lebih tinggi,

Kotler and keller (2012:265) Brand equity memberikan nilai tambah pada
produk dan jasa yang direfleksikan dalam pikiran, perasaan dan tindakan pelanggan
sebagai respon terhadap merek.

CBBE bertujuan untuk meningkatkan marketing outcome. yaitu respon positif
konsumen baik kognitif, afektif maupun konatif seperti loyalitas, worth of mouth dan
pembelian ulang (Kotler & Keller ,2012). Penelitian ini dimaksudkan untuk
memperjelas teori CBBE baik kejelasan variable anteseden maupun variable
konsekuensi dari strategi tersebut. Untuk menjelaskan teori CBBE digunakan
pendekatan kualitatif  untuk menggali /mengeksplorasi variable-variabel anteseden
dan konsekuensi .

Profit merupakan tujuan utama semua perusahaan termasuk UMKM, CBBE
menjadi factor penting bagi produk/jasa untuk memenangkan preferensi konsumen.
Preferensi konsumen yang tinggi atas produk/jasa akan meningkatkan pembelian
yang pada akhirnya akan meningkatkan profit perusahaan. Tujuan penelitian ini
adalah memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai konsep   Customer Based
Brand Equity (CBBE). Pemahaman tentang CBBE dan penyebab munculnya serta
dampak dari CBBE tersebut. Untuk lebih detail mengenai tujuan penelitian dapat di
rinci 1) Untuk mengetahui pemahaman konsumen mengenai CBBE Produk UMKM
2) Untuk  mengetahui  tahapan –tahapan yg  dilalui konsumen  proses  pengambilan
keputusan konsumen dalam pembelian produk khususnya produk UMKM   terkait
CBBE 3) Untuk mengetahui dampak CBBE pada perilaku konsumen dalam
keputusan pembelian Produk UMKM 4)Faktor factor apa yang menjadi anteseden
CBBE Produk UMKM

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan teori khususnya teori Customer
Based Brand Equity. Diharapkan hasil penelitian ini menghasilkan beberapa proposisi
yang akan diuji dengan hypothetical analyisis. Sehingga diperoleh teori yang
komprehensif tentang CBBE ( Customer based brand equity).

2.Teori dan Kerangka konseptual

Pengertian Merek
American Marketing  Association mendefinisikan merek sebagai nama,

istilah, simbol, tanda atau desain, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan
untuk mengarahkan calon pelanggan dalam membedakan produsen produk dari
pesaing (Kotler and Keller, 2012). Sedangkan David Aaker (1991) mengemukakan
merek sebagai nama dan / atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah
logo, cap, atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari
seorang penjual atau sekelompok penjual tertentu, Suatu merek pada gilirannya
memberi tanda pada konsumen mengenai asal produk tersebut, dan melindungi
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konsumen maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk-
produk yang tampak identik.

Keberadaan merek global berdampak terhadap kemampuan bertahan hidup
merek lokal. Hal ini tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Batra et al.
(2000) tentang pengaruh asal merek lokal dan non lokal terhadap preferensi merek
dan pilihan merek di India, dimana temuannya menunjukkan bahwa di sebagian besar
negara berkembang, hampir semua lokal origin brands dijual hanya di pasar domestic
dan preferensi konsumen lebih kepada merek asing.

Sejumlah riset empiris mengungkapkan bahwa merek-merek global lebih
disukai dibandingkan merek-merek lokal, setidaknya dikalangan konsumen tertentu,
dikarenakan citra superior, kualitas aktual dan perseptual yang lebih unggul,
kekaguman atas gaya hidup di negara maju, preferensi terhadap status simbolik,
kosmopolitanisme, worldmindedness, dan lainnya (Aghonifoh and Batra,1999 ;
Steenkamp et al.,2003).   Di lain pihak, sejumlah riset lainnya menunjukkan bahwa
merek lokal lebih disukai dibandingkan merek asing dikarenakan beberapa fenomena
diantaranya dikarenakan etnosentris konsumen, patriotisme konsumen, nasionalisme
konsumen, efek negara asal, local icon value, dan perceived risk terhadap produk
asing (Han, 1988 ; Shimp and Sharma, 1987).

CBBE (Customer Based Brand Equity)
Dewasa ini banyak ditemui konsumen yang rela membayar lebih suatu

produk tertentu yang tingkat kualitasnya sama dengan yang lain dikarenakan daya
tarik nama merek yang melekat pada produk tersebut (Bello and Holbrook, 1995).

Ekuitas  merek,  pertama kali didefinisikan  oleh Farquhar  (1989), adalah
"nilai tambah" yang diberikan sebuah merek pada produk. Terlepas dari definisi
pertama Farquhar tentang ekuitas merek, definisi lain muncul. Menurut Lassar et
al.(1995), ekuitas merek   dapat dijelaskan dari perspektif keuangan, dan perspektif
berbasis pelanggan (Keller, 1993; Shocker and Srivastava, 1994). Dengan kata lain,
dari perspektif keuangan berarti nilai merek bagi perusahaan, dan berbasis pelanggan
berarti nilai merek bagi pelanggan yang berasal dari konteks pengambilan keputusan
pemasaran (Kim et al., 2003). Meskipun terdapat sejumlah pandangan yang berbeda
dari ekuitas merek , namun secara umum dan konsisten suatu gagasan dasar ekuitas
merek merupakan "nilai tambah" yang diberikan merek pada sebuah produk atau
layanan sebagai akibat investasi masa lalu dalam pemasaran merek.

Keller (1993) mengemukakan definisi ekuitas merek berbasis pelanggan
(CBBE) adalah ekuitas  merek dari sudut pandang pelanggan yang terbentuk dari
respon pelanggan terhadap pemasaran merek,  dimana respon pelanggan ini dapat
berbeda-beda tergantung pada pengetahuan yang dimiliki pelanggan tentang merek.
Suatu merek dapat dikatakan memiliki ekuitas positif apabila konsumen merasa lebih
baik menggunakan suatu merek produk dan tertarik pada cara produk tersebut
dipasarkan. Suatu merek dengan ekuitas berbasis pelanggan dapat menerima
perpanjangan lini suatu produk, kurang sensitif terhadap perubahan harga dan
pengurangan frekuensi penayangan  iklan. Pelanggan akan semakin gigih  untuk
mencari merek tersebut ke berbagai saluran distribusi. Suatu  merek dikatakan
memiliki ekuitas negatif apabila konsumen bereaksi kurang baik terhadap aktivitas
merek tersebut. Aktiva tidak berwujud dari merek menciptakan dasar bagi ekuitas
merek. Ekuitas merek menurut Aaker (1991) terdiri dari lima dimensi aset yang
berbeda. Aset  ini meliputi  kesadaran merek, asosiasi  merek, persepsi kualitas,
loyalitas merek dan aset kepemilikan lainnya seperti paten, merek dagang dan
hubungan saluran. Jika dikelola dengan baik, aset tersebut menambah nilai produk
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atau   pelayanan   dan   menciptakan   tambahan kepuasan pelanggan, yang,   pada
gilirannya, memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan.

UMKM
UMKM merupakan perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi perusahaan

kecil dan menengah. Jumlah UMKM relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia.
Di Jawa Timur UMKM tersebar di banyak daerah, terutama pada daerah-daerah basis
industri seperti Sidoarjo, Surabaya, Malang dan Gresik. UMKM banyak menyerap
tenaga kerja tanpa mendapatkan banyak fasilitas pemerintah. Hal ini karena
karakteristik UMKM biasanya merupakan usaha padat karya, yang menyerap banyak
tenaga kerja dengan teknologi madya.

Platform kebijakan ekonomi orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang telah
menempatkan perusahaan besar sebagai posisi utama dalam pembangunan. Masih
terjadi peminggiran peran UMKM atau dengan kata lain kurang diperhitungkan. Hal
ini tidak terlepas dari kinerja UMKM sendiri yaitu banyaknya perusahaan yang tidak
mampu mengembalikan dana-dana pinjamannya ketika diberi fasilitas pemerintah.
Selain itu, daya saing produk yang dihasilkan, sering tidak memenuhi kualifikasi
nasional  maupun  internasional,  baik  dari aspek  legalitas  produk maupun aspek
kualitas produknya. Aspek legalitas UMKM seperti tidak berbadan usaha, tidak
memiliki ijin industri, ijin lokasi, adanya penjiplakan merk, penjiplakan design,
pemalsuan label, akan membawa banyak permasalahan baik bagi pelaku bisnis
sendiri maupun bagi pemerintah .

Menghadapi pasar global, tindakan yang masuk dalam kategori illegal
membahayakan baik bagi perusahaan maupun pemerintah, terutama akan
menghambat ekspor yakni pelanggaran peraturan kesepakatan perdagangan
internasional seperti WTO (World Trade Organization), AFTA (Asian Free Trade
Area), dan banyak kesepakatan lainnya. Seperti kita ketahui bahwa CEPT (Common
Effective Preferential Tariff) dari negara Asean telah dimulai yang mana kesepakatan
ini akan mereduksi bea masuk antar negara  menjadi tinggal sekitar 0-5 % dari
pungutan bea masuk (tariff sebelumnya dalam jangka lima tahun).

Tantangan yang dihadapi adalah terbukanya batas wilayah dan batas
persaingan. Pada persaingan global yang bebas terbuka, hanya pelaku bisnis yang
kuat dan tangguh yang akan menang dan tetap eksis. Indonesia dengan luas wilayah
dan jumlah penduduk yang besar merupakan lahan bagi pelaku bisnis. UMKM harus
disiapkan dalam persaingan tersebut agar tidak terjadi stagnasi, karena akan terjadi
dominasi pelaku bisnis asing yang memang lebih mampu bersaing di wilayah
Indonesia.

Keputusan Pembelian Konsumen
Banyak tahapan yang dilalui konsumen dalam keputusan pembelian yaitu tahap

pengenalan masalah. Mengumpulkan informasi,evaluasi alternative, memilih
alternative dan yang terakhir post consumption (Kotler& Keller 2012), Post
consumption ini penting bagi manajer karena terkait dengan respon konsumen untuk
pembelian ulang produk yang ditawarkan. Perusahaan harus memahami tahapan
keputusan pembelian tersebut. Tahapan pembelian tersebut tidak baku untuk setiap
proses. Tergantung   pada jenis produk yang akan dibeli, banyak tidaknya
pertimbangan (high involvement / low involvment).

Tujuan utama pemasar (marketer) adalah melayani dan memuaskan kebutuhan
dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, pemasar perlu bagaimana memahami
bagaimana konsumen berperilaku dalam usaha memuaskan kebutuhan dan
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keinginannya. Perilaku konsumen merupakan serangkaian aktivitas knsumen dalam
mengkonsumsi  suatu produk  meliputi  proses  meyeleksi, membeli  dan
mempergunakan barang dan jasa sehingga memuaskan kebutuhan dan hasratnya.
Beberapa aktivitas melibatkan mental dan proses emosional, sebagai tambahan dalam
reaksi fisik. Perilaku konsumen berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan
dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhannya. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (culture
and social factors) dan faktor-faktor internal (personal and psychological
factors). Yang termasuk dalam dalam faktor-faktor eksternal yaitu: faktor sosial
budaya, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor politik,    strategi bauran
pemasaran (marketing mix) yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan yang
tergolong faktor internal adalah faktor-faktor dari dalam diri konsumen sendiri.
Seperti adanya kebutuhan, motivasi, persepsi, sikap, dan kepribadian terhadap suatu
jenis produk atau jasa.

Secara sederhana pengambilan keptusan konsumen terdiri dari tiga komponen
utama, yaitu: input, proses dan output (Shiffman & Kanuk, 2007:443) Input adalah
pengaruh eksternal yang dapat berupa informasi mengenai suatu produk dan
pengaruhnya terhadap nilai, sikap dan perilaku konsumen, sedangkan proses menurut
menerangkan bagaimana konsumen membuat keputusan. Proses tersebut terdiri dari
tiga tahap, yaitu pengenalan kebutuhan(need recognition), pencarian sebelum
pembelian (prepurchase search) dan evaluasi alternatif(evaluation of alternatives) .
Tahap pengenalan kebutuhan dimulai dengan adanya motif yang menimbulkan
ketegangan dalam diri. Pada   tahap pencarian sebelum pembelian, konsumen
merasakan adanya kebutuhan yang harus dipuaskan melalui pembelian produk atau
jasa. Output dari proses  pembelian adalah perilaku membeli dan evaluasi setelah
pembelian. Dalam melakukan pembelian ada dua macam, yaitu: trial atau percobaan
yaitu bila  konsumen membeli produk atau merk untuk pertama kalinya. Bila
konsumen mendapat kepuasan maka, ia cenderung untuk melakukan pembelian ulang.
Evaluasi pembelian berguna untuk mengurangi ketidakpastian konsumen.

Dalam melakukan pembelian, konsumen melewati beberapa tahap, dimulai
dengan adanya   masalah, kemudian konsumen mencari informasi, menseleksi
alternatif pemecahan masalahnya, kemudian mengambil keputusan. Pada tahap ini
konsumen dipengaruhi oleh adanya motivasi yang merupakan dorongan dalam diri
manusia untuk melakukan tindakan, dan merupakan kekuatan yang bersifat baik
internal maupun eksternal yang mengarahkan perilaku demi pencapaian tujuan. Dasar
dari motivasi adalah mencari kesenangan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan
yang lebih tinggi, serta bila kebutuhan telah terpenuhi, konsumen akan mengurangi
atau dapat pula meningkatkan tegangan. Tugas pemasar adalah mengenali kebutuhan
pasar sasaran dan  menciptakan  stimulus yang akan  memberikan motivasi  kepada
konsumen agar ia melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah konsumen
menyadari adanya masalah, konsumen akan menuju pembelian, untuk itu tahap
selanjutnya dari proses pembelian konsumen adalah mencari alternatif pemecahan
masalah. Konsumen akan mencari informasi baik secara internal maupun eksternal.
Para ahli psikologi menggambarkan proses belajar sebagai proses perubahan pikiran
serta perilaku manusia yang bersifat cenderung permanen yang diakibatkan dari
pengalaman yang dialaminya.

Konsumen mendasarkan pilihan yang dipengaruhi oleh sikap yang telah
terbentuk, termasuk di dalamnya adalah sikap terhadap merek-merek yang tersedia
dalam membuat keputusan pembelian. Sikap adalah kecendrungan yang dipelajari
dalam menanggapi suatu obyek secara konsisten, apakah menyukai atau tidak
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menyukai. Para psikolog   dan pemasar berkeyakinan bahwa sikap konsumen
merupakan campuran dari kepercayaan, perasaan dan kecenderungan terhadap
perilaku. Sikap merupakan hasil proses belajar  seseorang. Proses pengolahan
informasi akan menimbulkan keinginan untuk membeli walaupun keinginan tersebut
belum tentu harus dilaksanakan. Pemasar menggunakan promosi dan strategi harga
untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang ditawarkannya. Manusia
selalu termotivasi untuk berperilaku ke arah pemenuhan kebutuhan dan pemuasan
keinginan yang belum terpenuhi. Rasa puas tersebut dapat dirasakan apabila nilai
produk melebihi dari apa yang diharapkan konsumen. Apabila konsumen merasa puas
dari produk yang dikonsumsinya maka, ia akan melakukan pembelian ulang (repeat
purchase). Namun, apabila sebaliknya apabila produk tersebut tidak memberikan
kepuasan maka, ia akan berpaling ke produk lain yang memberikan kepuasan lebih
dari produk sebelumnya.

Kotler dan Keller,(2012) menyatakan bahwa konsumen akan melakukan
sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan. Berikut ini adalah proses –
proses pada saat sebelum dan setelah melakukan pembelian suatu produk, yaitu
Problem recognition, Information Source, Alternative Evaluation, Purchase Decision,
Post-Purchase Evaluation

Problem recognition merupakan sebuah proses dimana konsumen akan
membeli sebuah produk sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang
dihadapinya. Konsumen tidak dapat menentukan produk apa yang akan dibeli, jika
tidak ada pengenalan masalah yang muncul. Information Source merupakan sebuah
proses lanjutan dari pengenalan masalah, dimana konsumen tersebut akan termotivasi
untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang
dihadapinya. Proses pencarian informasi tersebut dapat berasal dari dalam memori
(internal) maupun berdasarkan pengalaman orang lain (eksternal). Alternative
Evaluation merupakan sebuah  proses  lanjutan dari  pencarian  informasi,  dimana
setelah  konsumen  tersebut  mendapatkan  berbagai  macam  informasi konsumen
tersebut akan mengevaluasi alternatif – alternatif strategis apa saja yang akan dipilih
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Purchase Decision merupakan
sebuah proses lanjutan dari mengevaluasi alternatif, dimana konsumen akan membuat
keputusan pembelian suatu produk yang diinginkan. Terkadang konsumen
memerlukan waktu yang cukup lama sebelum konsumen tersebut memutuskan untuk
membeli produk yang diinginkan, karena adanya hal-hal yang masih perlu
dipertimbangkan. Post-Purchase Evaluation merupakan sebuah proses setelah
konsumen membeli suatu produk, dimana konsumen akan mengevaluasi apakah
produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Didalam proses ini, dapat terjadi
kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan merasa puas jika produk
yang telah dibeli sesuai dengan keinginannya dan selanjutnya akan meningkatkan
permintaan terhadap  merek produk  tersebut  pada masa yang akan datang. Tetapi
sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika barang yang telah dibeli tidak
sesuai dengan keinginannya dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen pada
masa yang akan datang

Kerangka konseptual
Model analisis dimaksudkan untuk lebih mudah memahami analisis yang dilakukan
dalam penelitian ini . Model analisis dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada
gambar
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3.Metode Penelitian

Research design
Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang bertujuan untuk

mengembangkan teori. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan studi explorasi yaitu
in-depth interview mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam
pembelian produk manufaktur UMKM, bagaimana proses pembelian konsumen pada
produk UMKM

Penelitian ini ingin mengexplorasi dan menginvestigasi perilaku   konsumen,
dengan demikian  penelitian  ini  mrnggunakan grounded  theory. Grounded  theori
adalah proses investigasi secara induktif dimana peneliti merumuskan sebuah teori
tentang fenomena dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan secara
sistematis. Grounded theory menurut Goulding  (2003) meupakan methodologt
dimana teori didasarkan pada perkataan dan tindakan individual dalam suatu
penelitian,metodologi ini cocok untukmempelajari tindakan individu yang memiliki
elemen  interaksi  dalam tindakanya. Pengembangan  teori merupakan tujuan  dari
peneliti sesuai dengan relevansi yang muncul dari data. Keuntungan dari penggunaan
metode ini adalah peneliti dapat melihat permasalahan melebihi apa yang terlihat di
permukaan,memungkinkan intrepretasi sebelum mengembangkan konsep terakhir,dan
dapat menunjukkan penjelasan dengan data pendukung. Penelitian bertujuan
mengeksplorasi dan mengidentifikasi bagaimana proses keputusan pembelian
konsumen terkait Produk yang ramah lingkungan.

Nara sumber
Jenis data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,yang

didapat langsung dari hasil wawancara responden.   Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini diperoleh dari sumber eksternal seperti media,buku,dan literatur
lainya.

In-depth interview pada responden terpilih dipilih sebagai teknik wawancara
yang dipilih. Burns dan Bush,2010, menjelaskan bahwa teknik ini merupakan satu
rangkaian penyelidik yang diajukan satu persatu kepada responden dengan interviewr
langsung  untuk mendapatkan ide dari apa yang  dipikirkan oleh subyek tentang
sesuatu atau kenapa subyek melakukan suatu hal dengan cara tertentu . Teknik ini
dilakukan secara intens langsung face to face dan mendalam untuk menghasilkan
informasi yang berkualitas. Dalam penelitian ini digunakan semi-structured in- depth
interview dalam pengambilan data ..karena dengan wawancara dapat fleksible dan
data yang tidak tampak bisa diobservasi. Peneliti menggunakan panduan pertanyaan
dalam melakukan interview,teknik ini lebih fleksible dan dinamis tergantung kualitas
data yang diberikan responden. Pengambilan data dilakukan terus menerus sampai
peneliti mencapai theoretical saturation, yang mana tidak ada data tambahan yang
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dapat ditemukan yang akan ditambahkan kedalam kategori yang dikembangkan dan
diuji ( Pace,2003).

Keuntungan  dari  menggunakan  teknik  semi-structured  in-depth  interview
antara lain peneliti dapat menyelidiki,menanyakan banyak pertanyaan tambahan,dan
menggali sedalam mungkin subyek sehingga informasi yang   didapat sangat
kaya,dalam dan mengandung banyak informasi. Kelemahanya teknik ini kurang
terstruktur sehingga respon yang didapat bisa sangat bermacam macam. Untuk itu
peneliti membutuhkan guideline pertanyaan untuk memfokuskan interview dengan
responden.

Variabel penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah customer based brand

equity (CBBE), proses keputusan pembelian, respon konsumen . Agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel yang digunakan dalam penelitian ini
maka variabel penelitian tersebut didefinisikan sebagai berikut :
1.CBBE adalah ekuitas merek dari sudut pandang pelanggan yang terbentuk dari
respon pelanggan terhadap pemasaran merek,  dimana respon pelanggan ini dapat
berbeda-beda tergantung pada pengetahuan yang dimiliki pelanggan tentang merek.
2.Proses Keputusan Pembelian adalah tahapan yang dilalui konsumen dalam
memutuskan penggunaan suatu produk, tahapan tersebut meliputi a) Identifikasi
kebutuhan b),pencarian informasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, c)evaluasi
berbagai alternatif yang memungkinkan dan d) pemilihan alternatif/ keputusan
pembelian e) Post Consumption
3.Respon  Konsumen adalah  tanggapan  konsumen atas CBBE produk UMKM .
Respon bisa berupa kognitif, afektif,konatif,dan behaviour

Uji reliabilitas pendekatan kualitatif berhubungan dengan seberapa konsisten
peneliti dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan teknik yang diulang-ulang
pada obyek yang sama akan memberikan hasil yang sama (Gremler,2004). Untuk
mendapatkan data yang reliable tergantung pada kemampuan penilai atau pemberi
kode untuk tetap konsisten mengklasifikasikan   data pada spesifik kategori, dimana
diskusi penilai ini terjadi antara intrajudge reliability dan interjudge reliability.
Intrajudge reliability merupakan seberapa konsisten seorang penilai membuat
keputusan kategori selama penilitian ,sedangkan interjudge reliability merupakan
tingkat dimana dua atau lebih penilai setuju bahwa pengobservasi harus
diklasifikasikan dengan cara tertentu.

Validitas data  dalam pendekatan kualitatif  didapat dari cara  trianggulasi
dimana merupakan usaha yang dilakukan agarmendapatkan kebenaran data dengan
mengkombinasi sumber data yang  berbeda untuk melihat data . Trianggulasi
dilakukan dengan cara croscek data kepada sumber yang berbeda. Dalam penelitian
ini data diperoleh dengan wawancara pada konsumen lalu dicek dengan sumber pada
akademisi dan sumber media.

Teknik Analisis
Dalam pendekatan grounded theory, teori didapat dari data dengan

menggunakan metode constant comparative dengan empat tahapan
1.Open coding,merupakan tahap pertama dari analisis data, dimana dalam tahap ini
melibatkan identifikasi kategori dan sifat didalam data. Sebuah kategori merupakan
elemen yang mewakili sesuatu yang penting yang muncul dari data. Kategori dan sifat
terbentuk dengan membandinkan insiden dalam data dan pola yang terlihat.



153
153
153

2.Theoritical coding,merupakan tahapan selanjutnya yang mana peneliti mengambil
konsep yang muncul selama open coding dan menggabungkan dengan persoalan
tentang hubunganya
3.Selective coding,Setelah teori dikembangkan ,identifikasi kategori initi dilakukan
dengan selective coding,dimana proses pembatasan kode hanya untuk konsep yang
berhubungan dengan kategori inti, Pengambilan data menjadi semakin
focus,,menghasilkan sebuah teori dengan level konsep yang lebih tinggi.
4.Sorting memos and writing theory, pengumpulan data dan analisis akan
berhentiketika theoritical saturation tercapai ,dimana tidak ada informasi baru yang
muncul dan tidak ada tambahan data yang perlu ditambahkan

4. Hasil Penelitian
Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana perilaku pembelian

konsumen khususnya produk yang diproduksi oleh,dan bagaimana respon konsumen
terhadap aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan.

Peneliti melakukan wawancara kepada 14 orang konsumen pengguna . dan 4
orang akademisi yaitu dosen pemasaran yang memahami CBBE.

Peneliti  kemudian  menganalisis  hasil  wawancara dengan menemukan pola
dari transkip hasil wawancara dan merumuskanya dalam laporan. Mengadopsi
pendapat Gremler (2008), Uji reliability dilakukan dengan memfokuskan pada
interjudge reliability,yaitu sejauh mana satu atau dua juri setuju dengan cara peneliti
mengklasifikasikan dan memberi kode dengan cara tertentu. satu juri didatangkan dan
menyaksikan peneliti melakukan coding,

Uji validitas dalam penelitian ini mengadopsi pendapat Corley (2006) yaitu
memperpanjang waktu observasi,trianggulasi sumber data, hasil wawancara diteliti
oleh subyek. Dalam penelitian ini validasi dicapai dengan trianggulasi berupa
pengumpulan data yang lebih dari satu sumber , wawancara dilakukan terys menerus
dan berhenti ketika data yang didapat secara garis besar sdh sama. Data yang didapat
juga diperkuat peer debriefing yaitu dengan membicarakan masalah penelitian dengan
tanya jawab kepada teman sejawat yang cukup menegrti dengan permasalahan.
Setelah data terkumpul dan sudah melalui uji reliabilitas dan validitas ringkasan hasil
wawancara terangkum dalam table berikut

Tabel 1
Ringkasan Hasil Wawancara

Tema Pertanyaan Kategory Frekuensi
Merk Evaluasi atas merk Desain produk bagus 11

Kualitas bahan bagus 8
Terkesan mewah 11

Merk terkenal 2
Setia pada merk 6
Memberi status social 9

Bangga membeli merk
tersebut

7

Terkesan mahal 11



Karakteristik
responden
terkait produk
ber merk

Peran produk ber
merk dalam
kehidupan

Harus menggunakan produk
ber merk

6

Lebih baik memiliki sedikit
produk bermerk daripada
memiliki banyak barang tapi
tanpa merk

4

Merk itu penting
mengexpresikan diri

11

Merk menunjukkan banyaknya
manfaat yang dari produk

2

Pemahaman
tentang merk

Apa yang anda fahami
tentang Merk

Setiap produk harus
menggunakan  merk

7

Merk yang terkenal harganya
mahal

13

Merk penting dalam keputusan
pembelian

9

Merk untuk pembedaan
produk

3

Manfaat  merk yang
anda rasakan

Jaminan kualitas produk 8
Merk  menunjukkan status
social pemakai

6

Image produk 11

Bagaimana sikap anda
pada produk yang
dijual tanpa merk

Produk kualitas jelek 8
Tidak tertarik untuk membeli 11
Harganya murah 5

Proses
Keputusan
Pembelian

Alasan atau
Kebutuhan apa yang
membuat anda
membeli Produk
tersebut

Barangnya berkualitas 9
Harganya murah 8
Barangnya unik 3
Ikut mengembangkan produk
dalam negeri

2

Terkesan mewah dan mahal 11

Merk terkenal 10

Cinta produk dalam negeri 9

Bagaimana anda
mendapatkan
informasi ttg produk

Aktif mencari informasi 5
Sumber informasi media 7
Sumber informasi teman 7
Sumber informasi brosur dari
perusahaan

2

Evaluasi alternatif Dasar evaluasi adalah dana 7
Dasar evaluasi kualitas barang 8
Dasar evaluasi adalah manfaat 7
Dasar evaluasi adalah
pendapat teman teman

4
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Perilaku pembelian Suka pada produk 11
Akan membeli produk dengan
merk yang sama

5

Bangga membeli merk
tersebut

7

Akan rekomendasi ke teman
teman

7

Puas,telah melakukan pilihan
dgn benar

5

5. Hasil Analisis dan Pembahasan

Pemahaman konsumen mengenai CBBE Produk UMKM
Partisipan dalam penelitian ini mengetahui keberadaan merk merk produk

UMKM yang bersaing di pasar. Merk produk tersebut sudah begitu melekat dalam
benak konsumen sperti pernyataan “….kalo mau membeli tas kulit, ya pasti langsung
ingat lechoir, barangnya bagus, awet, dan modelnya menarik” . Konsumen
memandang merk produk UMKM memiliki nilai tinggi, harganya jauh lebih murah
namun kualitas bersaing, selain itu mereka merasa bangga membeli produk merk
UMKM, mereka merasa ikut andil dalam meningkatkan perekonomian bangsa, ikut
membantu masyarakat kecil.…kalo sama sama kualitasnya, ya saya milih produk
buatan bangsa kita…buatan UMKM, itung itung saya ikut membantu rakyat
kecil….Konsumen merasa produk UMKM mempunyai kualitas yang relative sama/
bersaing dengan produk asing, maupun produk yang diproduksi perusahaan
besar,mereka mengatakan bahwa produk  UMKM  itu bagus,  kualitas,desain/model
hanya kurang promosi saja sehingga banyak orang tidak tahu keberadaan produk
tersebut. ..teman teman  saya memuji baju yang saya pakai...katanya  desain/motif
unik..padahal produk itu diproduksi tetangga kita sendiri lho… Konsumen setia pada
produk UMKM, hal ini dapat dilihat dari berbagai pendapat seperti …saya senang
cucu saya senang dengan lampu ini..bentuknya lucu, selain itu awet lho …saya akan
beli lagi untuk cucu saya yang lain

Berdasar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Produk UMKM memiliki
CBBE yang tinggi, berdasar komponen dari Acker dimensi yaitu brand
awareness,brand image, perceive  quality  dan brand loyalty. Konsumen dengan
mudah mengenali berbagai merk produk UMKM, mereka merasa banyak manfaat
yang diperoleh dari merk tersebut lebih tinggi dibanding harga yang mereka
bayarkan,produk merk UMKM juga memiliki kualitas yang bagus, seperti awet,
desain yang bagus dan mereka akan merekomendasikan merk tersebut pada teman-
temanya  , pada  lingkungannya. Konsumen merasa bangga  menggunakan merk
tersebut, mereka merasa ikut andil dalam  bagian pembangunan bangsa.

Proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian produk UMKM
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses keputusan yang dilalui konsumen

dalam pembelian produk UMKM tdk konsisten sebagian ada yang berawal dari
identifikasi kebutuhan konsumen, kemudian konsumen mencari berbagai alternative
untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dilanjutkan evaluasi dari berbagai alternative
yang ada, dan proses terakhir adalah keputusan pembelian. Hasil ini sesuai dengan
pendapat Engel yang mengatakan proses keputusan pembelian dimulai dari proses
kognitif, afektif kemudian konatif. Konsumen akan membeli produk, ketika produk
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tersebut dinilai terbaik, memberikan value tertinggi untuk memenuhi kebutuhan,
kemudian mempelajari kebutuhan dalam Untuk mengetahui dampak CBBE pada
perilaku konsumen dalam keputusan pembelian Produk  UMKM

Penelitian ini fokus pada penemuan pola tentang   bagaimana perilaku
pembelian konsumen terkait produk yang dihasilkan   UMKM. Berikut adalah
Proposisi sebagai hasil intrepretasi peneliti

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan menilai produk yang dibeli
mempunyai bahan baku produk bagus, desain produk bagus, terkesan mewah
dan  mahal serta memberi  status  social. Terkait  dengan hal  tersebut Acker
(2003) menyatakan bahwa kualitas produk dan image merupakan komponen
/dimensi pembentuk brand equity. Informan juga menyatakan merk yang dibeli
merupakan merk yang terkenal. Informan bangga dengan menggunakan merk
tersebut. Berdasar hasil studi ini dapat disusun proposisi
proposisi 1. persepsi konsumen akan kualitas produk dan image
,keterkenalan merk akan menentukan CBBE suatu produk

2. Berdasar respon informan terkait peran produk bermerk dalam kehidupan
mereka. Informan menyatakan bahwa merk itu penting untuk “mengexpresikan
diri”. Merk yang mewah dan mahal menunjukkan penggunanya adalah orang
yang kaya. Namun ada juga informan yang menyatakan bahwa yang penting
adalah “fungsi dari produk tersebut bukan focus pada merk” Dalam penelitian
ini jawaban Informan menunjukkan bahwa para informan tersebut telah
memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya merk bahwa semua
produk seharusnya bermerk untuk memudahkan konsumen membedakan
dengan produk pesaing yang lain. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa merk bagi konsumen memberi banyak manfaat emosi seperti dapat
mengexpresikan diri,yang dirasakan baik emosional dan fungsional yaitu untuk
mengenali fungsi/manfaat dari suatu produk. Berdasar uraian tersebut dapat
disusun proposisi bahwa
Proposisi2: Merk suatu produk bisa memebrikan manfaat emosional dan
manfaat fungsional bagi konsumen

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa informan menyatakan merk
berfungsi untuk mengexpresikan diri, semantara disisi lain juga disampikan
bahwa expresi diri merupakan salah satu  manfaat dari image produk yang
diinginkan informan, yang dijadikan dasar konsumen mengkonsumsi suatu
produk/merk. Maka dapat disimpulkan bahwa image suatu merk akan
meningkatkan manfaat yang dirasakan konsumen baik manffat emosi antara
lain expresi diri dan manfaat fungsional yaitu indicator dari kualitas produk.
Sehingga dapat disusun proposisi
Proposisi 3: Image merk akan meningkatkana manfaat yang dirasakan
konsumen

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan
bahwa nama merk itu merupakan jaminan kualitas. Merk yang harganya mahal
menunjukkan  kualitas produk yang bagus,  merk  juga mencerminkan status
social  pengguna,dengan demkian  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas  produk
menentukan image suatu produk, sehingga dapat disusun proposisi
Proposisi 4: Kualitas produk menentukan image suatu merk

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk, image produk,
produk yang unik dan harga murah menjadi alasan utama konsumen membeli
suatu produk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atribut produk baik
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atribut intrinsic dan extrinsic akan menentukan keputusan pembelian produk.
Keputusan pembelian produk dapat dilihat pre consumption maupun post
consumption, post consumtion merupakan salah satu bentuk respon konsumen
atas merk, maka dapat didisusun
proposisi 5: kualitas produk dan image produk menentukan post
konsumption konsumen yaitu kesetiaan konsumen

6. Hasil  penelitian  menunjukkan  semua informan merasa bahwa produk yang
ramah lingkungan “bermanfaat bagi diri sendiri” karena “barang aman/tidak
berbahaya”. Lebih lanjut Hasil dari pelaksanaan aktifitas CSR terhadap
tanggapan pelanggan meliputi evaluasi yang   bersifat positif terhadap
perusahaan (Brown and Dacin, 1997), tingginya niat beli konsumen (Mohr and
Webb, 2005). Dengan demikian dapat disusun
proposisi 6 Aktivitas CSR terkait produk yang langsung dapat dirasakan
konsumen meningkatkan sikap positif konsumen terhadap produk.

7. Hasil penelitian menunjukkan informan mengetahui tentang produk/merk dari
berbagai sumber yaitu dari media, dari teman dan dari brosur, Informasi ini
menjadi dasar konsumen dalam mengevaluasi suatu merk. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa promosi dibutuhkan untuk menginformasikan
keberadaan merk pada konsumen,  sehingga dapat disusun  proposisi  bahwa
proposisi 7 : aktifitas promosi perusahaan, worth of mouth antar
konsumen akan memberi informasi merk pada konsumen,yang pada
akhirnya menyadarkan konsumen akan suatu merk,sehinnga merk
menjadi terkenal

8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informan memiliki tingkat pendidikan
yang bervariasi, namun paling rendah adalah tamat SMA. Beberapa informan
mengatakan meskipun merk terkenal dan berkualitas bagus, ia tidak akan
langsung membeli produk tersebut, tergantung dana yang dimiliki. Ketika dana
terbatas, meskipun produk mempunyai kualitas bagus, image yang baus dan
mempunyai manfaat yang besar, konsumen belum tentu membeli karena
karena keterbatasan dana yang dimiliki. Informan juga menyatakan harga
menjadi factor utama keputusan pembelian. Meskipun kualitas produk dan
image bagus, belum tentu konsumen melakukan pembelian ulang karena
masalah harga. Masalah harga ini terkait dengan jumlah dana yang dimiliki
konsumen. Berdasar uraian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa keterbatasan
dana /harga suatu produk akan menentukan hubungan antar variable dalam
brand equity dapat disusun
proposisi 8 : dana yang dimiliki /harga produk akan menentukan
hubungan kualitas image dan value terhadap post purchase behaviour

9. Berdasar informasi produk yang dibeli konsumen dan niat konsumen untuk
repurchase diketahui bahwa jenis barang akan menentukan hubungan antara
komponen dalam brand equity, yaitu kualitas produk image akan menentukan
post purchase consumer behavior yang  berbeda untuk jenis barang yang
berbeda pula. Sehingga dapat disimpulkan jenis produk akan menentukan
behavior yang berbeda untuk stimuli yang sama. Berdasar uraian diatas dapat
disusun
Proposisi 9: jenis produk akan menentukan besarnya hubungan image
dan kualitas produk dengan post purchase behavior.

10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian informan memiliki budaya
nasioanlis , yaitu mereka mengatakan bahwa mereka membeli produk karena
cinta produk dalam negeri ,meskipun produk kurang berkualitas untuk jenis
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produk tertentu mereka akan memilih membeli produk umkm karena mereka
merasa membantu masyarakat kecil, dan merasa terlibat dalam proses
pembangunan. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jiwa
nasionalis akan meningkatkan hubungan kualitas produk, image produk dan
value pada post purchase behavior
proposisi 10 Budaya konsumen yang nasionalism akan menentukan
hubungan kualitas produk, image dan value dengan post purchase
behavior .

Sepuluh proposisi tersebut merupakan suatu hubungan kausal antara proposisi satu
dengan proposisi lainya. Keterkaitan semua proposisi hasil penelitian satu dengan
proposisi lainya dapat dilihat dalam gambar 2 berikut

Promosi
Informasi
media,
teman,
brosur

Brand
awarenes

Product
quality

Product
image

Post
purchase
behavior

Emotion
Product
value

Fungtional

Dana
Jenis barang
Nasioanlism

6. Kesimpulan

Terdapat 10 proposisi sebagai hasil penelitian ini yaitu 1) persepsi konsumen
akan kualitas produk dan image ,keterkenalan merk akan menentukan CBBE suatu
produk, 2) Merk suatu produk bisa memebrikan manfaat emosional dan manfaat
fungsional bagi konsumen 3) Image merk akan meningkatkana manfaat yang
dirasakan konsumen 4) Kualitas produk menentukan image suatu merk 5) kualitas
produk dan image produk menentukan post konsumption konsumen yaitu kesetiaan
konsumen 6) Aktivitas CSR terkait produk yang langsung dapat dirasakan konsumen
meningkatkan sikap positif konsumen terhadap produk. 7) aktifitas promosi
perusahaan, worth of mouth antar konsumen akan memberi informasi merk pada
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konsumen,yang pada akhirnya menyadarkan konsumen akan suatu merk,sehinnga
merk menjadi terkenal 8) dana yang dimiliki /harga produk akan menentukan
hubungan kualitas image dan value terhadap post purchase behaviour 9) jenis
produk akan menentukan besarnya hubungan image dan kualitas produk dengan
post purchase behavior.10)Budaya konsumen yang nasionalism akan menentukan
hubungan kualitas produk, image dan value dengan post purchase behavior .

Hasil penelitian kualitatif ini, merupakan 10 proposisi terkait CBBE produk
manufaktur UMKM. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan uji
empiris dari proposisi–proposisi tersebut dengan penelitian kuantitatif yaitu berdasar
proposisi yang dihasilkan pada tahap pertama ini akan disusun hypothesis.
Hyphotesis yg telah disusun akan diuji dgn uji statistik. Pada penelitian digunakan
semua produk UMKM manufaktur, pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan pada
skala perusahaan yang berbeda
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REKSA DANA SAHAM INDONESIA: KINERJA DAN PERINGKATNYA

Nicodemus Simu
Perbanas Institute, Jakarta

Abstract

A mutual fund is an investment vehicle that is made up by a pool of money collected from
investors for the purpose of making trades  in a  portfolio  of  securities  by investment
managers. One of several mutual funds in Indonesia is euqity funds that invrest at least
80% of the portfolio’s value in listed stocks. The purpose of this research is identify and
determine the performance of Indonesia equity mutual fundsand rank them by using the six
commonlyused methods, namely Information Ratio, Sharpe Measure Ratio, Jensen Ratio,
Treynor Ratio, Sortino Ratio, and Fama's Ratio. Selected samples are (1) equity mutual
fundswhich active for five consecutive years during 2008-2012 period, (2) managed by an
investment manager with a number managed funds over Rp500 billion, and (3) equity
mutual fund with average return above the market return. The results showed that the RDS
Panin Dana Maksima has the highest performance, while RDS NISP Progressive Stock
Index is the lowest order performance. Itis also found that only 5 equity funds that have
performed above average(outperform) in the order of the best, namely RDS Panin Dana
Maksima, RDS Panin Dana Prima, RDS Syailendra Equity Opportunity Fund, Grow RDS-
2-Prosper, RDS GMT Equity Fund.

Keywords: Equity funds, performance measurement, rank

LATAR BELAKANG

Reksa dana sebagai instrumen investasi pertama kali muncul saat didirikannya PT
Danareksa  pada1967 yang menerbitkan reksa dana  dengan nama  sertifikat  Danareksa.
Sejalan dengan diundangkannya UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal, reksa dana
mendapatkan momentum untuk berkembang dengan pesat. Regulasi kemudian berlanjut
dengan diterbitkannya Peraturan Bapepam Nomor IV.C.3 dapat diklasifikasikandalam
empat kategori berdasarkan portofolio investasinya yaitu: (a)  Reksa Dana Pendapatan
Tetap, (b) Reksa Dana Saham, (c) Reksa Dana Pasar Uang, dan (d) Reksa Dana Campuran.
Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh dari
www.ojk.go.id, hingga 11 Oktober  2013 total dana kelolaan reksa dana mencapai
Rp197,28 triliun dan jumlah unit penyertaannya sebanyak 119,86 miliar unit. Nilai Aktiva
Bersih (NAB) terbesar tetap dipegang oleh reksa dana saham, yakni sebesar Rp84,21
triliun. Reksadana Pasar uang sebesar Rp11,56 triliun, reksa dana campuran senilai
Rp20,84 triliun dan reksa dana pendapatan tetap senilai Rp29,52 triliun. Sedangkan, dana
kelolaan reksa dana terproteksi mencapaiRp39,46 triliun.

Sebaran perolehan NAB di atas terlihat secara jelas bahwa reksa dana saham
merupakan reksa dana favorit dengan perolehan NAB tertinggi dibandingkan jenis reksa
dana yang lain. Sebagai instrumen investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang
tinggi, kiranya jelas bahwa reksa dana saham juga diyakini memiliki potensi risiko yang
tinggi. Mengingat potensi risiko yang tinggi, maka kiranya diperlukan suatu alat analisis
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untuk mengevaluasi kinerja reksa danasaham, tidak hanya dari segi return reksa dana,
tetapi dilihat dari profil risiko dari reksa dana tersebut.

Evaluasi atas kinerja investasi adalah langkah terpenting dari suatu tahap analisis
investasi, terutama jika dikaitkan dengan pengelolaan portofolio investasi.Hasil ini
disebabkan karena hasil penilaian kinerja tersebut yang akan menentukan optimalisasi
pembentukan suatu portofolio reksa dana dari  beberapa instrumen investasi.Selain itu,
kinerja reksa dana juga secara langsung menunjukkan kinerja dari manajer investasi
sebagai pengelolanya, sekaligus akan berdampak pada jumlah dana kelolaan yang akan
diperoleh manajer investasi tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan reksa dana telah banyak dilakukan, baik yang
berkaitan dengan pengukuran kinerja reksa dana saham (di dalam konteks market timing
ability dan stock selection skills) maupun dalam hal pemeringkatan reksa dana. Jauhary
(2011) menemukan bahwa kinerja rata-rata reksa dana saham Indonesia tidak lebih buruk
dibandingkan dengan kinerja portofolio pasar. Kajian yang diilakukan oleh Saidov (2007)
menemukan  bahwa pada prinsipnya tidak  terdapat  perbedaan  kinerja reksa dana pada
berbagai metode yang digunakan. Selain itu, ditemukan pula bahwa reksa dana yang
mempunyai profil return tinggi dengan tingkat risiko tertentu mempunyai indeks
pengukuran kinerja yang  baik.Karjono dan Karni (2008) menemukan bahwa metode
Jensen  memberikan  hasil  pengukuran yang lebih efisien  dibandingkan dengan  metode
Treynor. Kolbadi (2011) menemukan bahwa berdasarkan metode Sharpe dan Sterling,
kinerja reksa dana lebih baik dibandingkan dengan kinerja pasar. Namun berdasarkan
metode Sortino, hasil kebalikannya yang terjadi. Babar, dkk (2013) dengan menggunakan
metode Sharpe, Treynor, Jensen Alpha, Sortino, dan Information ratio menemukan bahwa
kinerja reksa dana secara umum tidak dapat memenuhi harapan investor ada aspek return
dan risk karena berada di bawah kinerja pasar.

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui(1) kinerja rata-rata reksa dana  saham
periode 2008-2012berdasarkan masing-masing metodeInformation ratio, Sharpe
measureratio,Jensen Ratio, Treynor ratio, Sortino ratio, dan Fama’s ratio dan(2)
menentukan ranking kinerja reksa dana berdasarkan gabungan metode Information ratio,
Sharpe measureratio,Jensen Ratio, Treynor ratio, Sortino ratio, dan Fama’s ratio.

KERANGKA  TEORI

Teori portofolio adalah pendekatan investasi yang diprakarsai oleh Harry M.
Markowitz (1952).Prinsip dasar yang mendasari teori ini disebut dengan random
walkhyphotesis, yaitu “the movement of asset prices follows an unpredictable path.” Jalur
yang dimaksud merupakan trend yang fluktuasinya mengikuti salah  satu dari 3 (tiga)
hipotesis, yaitu strong form, semi-strong form, dan weak form. Teori portofolio modern
juga memperkenalkan konsep portofolio efisien, yaitu portofolio yang dapat
memaksimalkan tingkat pengembalian pada tingkat risiko tertentu (Gitman, 2013:373).
Dengan demikian terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian utama, yaitu tingkat
pengembalian(return) dan risiko(risk) portofolio. Di dalam konsep portofolio, risiko dapat
dikurangi dengan cara menambah jumlah jenis aset ke dalam portofolio. Risiko di dalam
portofolio merupakan penjumlahan dari risiko yang tidak dapat didiversifikasi dan risiko
yang dapat didiversifikasi. Di dalam hal ini, yang patut diperhatikan adalah jika investasi
terdiversifikasi pada beberapa sekuritas, maka variabilitas dari tingkat pengembalian
portofolio akan  menurun  (Keown,  dkk.,2014:221) atau  tingkat  pengembalian  investasi
dapat ditingkatkan jika terdapat perbedaan pergerakan harga dari aset-aset yang
dikombinasi di dalam portofolio tersebut.
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Analisis kinerja Reksa Dana merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk
mengevalusi perkembangan reksa dana yang selama periode tertentu. Suatu reksa dana
dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila  sejak peluncurannya NAB yang
dimiliki selalu berada diatas kinerja IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). NAB (Nilai
Aktiva Bersih) per unit yang dimaksud merupakan suatu data yang dibutuhkan pada saat
melakukan penilaian atas kinerja reksa dana.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja reksa dana, yaitu Pertama,
faktor eksternal antara lain terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang moneter,
karena akan berdampak secara langsung terhadap tingkat  suku  bunga instrumen yang
terdapat di dalam portofolio reksa dana. Kedua, faktor internal pengelolaan reksa dana,
kesalahan dalam mengelola dan mengalokasikan akan sangat berpengaruh besar terhadap
kinerja reksa dana yang bersangkutan. Ketiga, market timing, pembelian instrument
investasi merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan kinerja portfolio atau
reksa dana.

Information ratioyang dikembangkan oleh William Sharpe adalah salah satu rasio
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja reksa dana.Pada metode ini, pengukuran
kinerja reksa dana saham dilakukan dengan membandingkan kinerja investasi terhadap
indeks acuan. Dengan kata lain, kinerja reksa dana dievaluasi dengan mengukur seberapa
efektif suatu portofolio saham menghasilkan tingkat pengembalian sebagai reaksi terhadap
jumlah sejumlah risiko yang menyertai saham di dalam portofolio. Semakin besar
Information Ratio menunjukkan bahwa reksa dana tersebut mampu secara stabil
mengalahkan benchmark yang menjadi acuan. Information Ratio lebih tepat dipakai jika
ada suatu portofolio acuan yang  layak dijadikan perbandingan (benchmark) terhadap
kinerja reksa dana yang sedang diukur.

Metode Sharpe yang diperkenalkan oleh William Sharpe (1964)mengindikasikan
excess return per unit dari risiko yang  melekat  pada portofolio dengan excess  return
tersebut atau lebih dikenal dengan istilah excess return to variability ratio. Metode Sharpe
juga dimaksudkan untuk menguji apakah rata-rata excess return dari portofolio dapat
mengimbangi risiko portofolio pasar yang lebih tinggi (Saidov, 2007). Pada rasio ini
pengukuran kinerja reksadana didasarkan pada premi atas risiko tertentu atau yang disebut
risk premium. Risk premiummerupakan perbedaan atau selisih antara rata-rata kinerja yang
dihasilkan oleh reksadana dengan rata-rata kinerja investasi yang bebas resiko. Dengan
rasio Sharpedimaksudkan selain harus memiliki tingkat pengembalian positif, reksa
danaseharusnya dapat menghasilkan tingkat pengembalian di atas tingkat pengembalian
investasi bebas risiko.

Jensen Ratio diperkenalkan oleh Michael C. Jensen pada tahun 1968.Jensen
menggunakan beta (β) dalam mengukur kinerja investasi suatu portfolio yang didasarkan
atas pengembangan capital asset pricing model (CAPM).Di dalam implementasi
pengukuran kinerja, asumsi yang dipakai adalah bahwa portofolio yang terbentuk belum
terdiversifikasi  secara sempurna.Per definisi,  beta (β) adalah  ukuran relatif dari risiko
sistematis atau indeks menunjukkan degree of movement dari tingkat pengembalian
sejumlah aset sebagai respon terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar (Gitman,
2013:382). Rasio ini menggunakan data setiap periode dari waktu ke waktu.Metode ini
merupakan salah satu metode   untuk menentukan suatu portofolio tertentu dapat
memperoleh return yang layak yang dikaitkan dengan level risikonya.Untuk menunjukkan
kinerja portofolio, paramater yang digunakan adalah α (alpha). Alpha menunjukkan kinerja
manajer investasi berada pada posisi di atas pasar (outperform) atau di bawah pasar
(underperform).Alpha yang positif menunjukkan bahwa manajer investasi memiliki
kemampuan yang superior untuk memilih saham di dalam portofolionya (Badar dkk.:2013)
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Di  dalam  konteks  ini,  kemampuan  manajer investasi dipengaruhi  oleh kemampuan  di
dalam stock selection ability dan market timing ability.

Treynor Ratio ditemukan oleh Jack Treynor(1965).Di dalam metode ini kinerja
portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio dengan risiko
portofolio.Premi risiko portofolio didefinisikan sebagai selisih rata-rata tingkat keuntungan
portofolio dengan rata-ratatingkat bunga bebas risiko, sementara risiko portofolio
dinyatakan risiko  pasar atau systematic riskdan  dinotasikan  dengan β. Penggunaan β
sebagai ukuran risiko portofolio secara implisit mencerminkan bahwa portofolio yang ada
merupakan portofolio yang telah didiversifikasisecara baik.Hal ini berarti bahwa investor
dapat mengeliminasi unsystematic risk dengan memegang portofolio yang terdiversifikasi
(Lohana, 2013). Rasio Treynor ini relevan dipergunakan untuk investor yang memiliki
berbagai portofolio atau menanamkan dananya pada berbagai reksa dana, atau melakukan
diversifikasi pada  berbagai portofolio, sehingga risiko portofolio dinyatakan dalam β
(risiko pasar atau risiko sistematis).

EugeneFama (1972)mengembangkan konsep penilaian kinerja portofolio
investasi.Fama berpendapat bahwa tingkat pengembalian yang diperoleh suatu portofolio
dapat disebabkan oleh selectivity  ability dari manajer  investasi dan sebagian lagi
diakibatkan timing ability dari manajer investasi (Anand & Murugaiah, 2006). Fama
menguraikan bahwa rasio inidapat diukur dengan menggunakan empat komponen
pengamatan, yaitu; return tingkat bunga bebas risiko(risk-free rate), kompensasi untuk
risiko yang tidak terdiversifikasi(systematic risk), kompensasi untuk risikoyang
terdiversifikasi (unsystematic risk)dantingkat pengembalian abnormal(abnormal return).
Indikator  kinerja  portofolio adalah selisih antara excess return dibandingkan
expectedreturn yang berdasarkan premi dari risiko total. Modifikasi atas risiko sistematis
dan risiko tidak sistematis dari portofolio diharapkan dapat memberikan gambaran untuk
menentukan besarnyaactual return.

Sortino Ratio, yangdiperkenalkan olehSortinodan Price (1994), pada dasarnya
didefinisikanrelatif serupa denganrasioSharpe.Apabila distribusi dari excess
returnportofolio  berbentuk  tidak  normal atau condong,  maka rasio Sortino  dianggap
pilihan yang  lebih baik dibandingkan rasio Sharpe (Chen, 2012). Karena itu, hanya
sekuritas yang memiliki tingkat pengembalian berada di bawah desired target return yang
dianggap berisiko. Pendapat ini sejalan dan memperkuat teori MPT (Modern Portfolio
Theory) dari Harry Markowitz yang menyatakan bahwa only downside deviation is
relevant to investors, using it to measure risk would be more appropriate than using
standard deviation (Rolinger & Hoffman, 2013).

Pada metode Sharpe, pembanding yang  digunakan adalah tingkat pengembalian
pasar. Metode ini menekankan minimum acceptable return (MAR) sebagai ukuran
pembanding dari tingkat pengembalian portofolio. Di dalam hal ini tingkat bungabebas
risikodianggap sebagai proxy dari MAR.Selain itu, deviasistandarsebagai pengukur risiko
digantikan denganrisiko downsidedariMAR. Dengan demikian, rasioSortino
menggambarkan actual return investor per unit risikodownside.Dalam rangka
untukmenggunakan fungsiexpected return dengan pengukuran kinerja berdasarkan
risikominimum,maka biasanya besarnya MAR adalah sama dengannol persen.Di dalam
konteks ini, ukuran risiko dapat berguna dan mencerminkan kondisi senyatanya, baik pada
kondisi pasar yang bullish maupun bearish.
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METODE PENELITIAN

Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data nilai
aktiva bersih (NAB) bulanan reksadana saham periode Januari 2008 – Desember 2012;
Data suku bunga bebas risiko, di dalam hal ini acuan yang dipakai adalah BI rate periode
Januari 2008 – Desember 2012; dan data penutupan bulanan IHSG (indeks harga saham
gabungan) periode Januari 2008 – Desember 2012. Sumber data-data tersebut diperoleh
dari www.infovesta.com, www.bi.go.id, dan www.yahoofinance.com.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Januari 2008 sampai dengan Desember
2012 yang akan memberikan gambaran tentang kinerja reksa dana saham di Indonesia.
Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu :
1. Reksadana saham yang masih aktif selama 5 tahun berturut-turut selama periode

2008-2012 dan masih tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Reksa danasaham di bawah kelolaan manajer investasi yang memiliki reksa dana

saham dengan jumlah kelolaan diatas Rp500 miliar.
3. Reksadana terpilih adalah reksadana saham yang memiliki kinerja di atas kinerja

pasar (IHSG) dalam periode 2008-2012.

Analisis Kinerja Reksa Dana Saham

Analisis kinerja reksa dana saham adalah analisis yang menjelaskan bagaimana hasil
pengukuran kinerja reksa dana saham dengan menggunakan enamalat ukut, yaitu
Information Ratio, Sharpe Ratio, Jensens Ratio, Treynor Ratio, Fama’s Ratio, dan Sortino
Ratio.Analisis akan dilakukan berdasarkan 2 (dua) tahapan, yaitu (1) kinerja masing-
masing reksa dana saham berdasarkan alat ukur yang tersedia dan kemudian(2) melakukan
pemeringkatan berdasarkan kinerja reksa dana saham yang terbaik.

Berikut ini adalah formulasi pengukuran kinerja berdasarkan alat ukur.
1. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Information Ratio

Rp  Rm
IR =

Te

di mana: IR adalah kinerja reksa dana berdasarkan metode information rasio; Rp

adalah tingkat pengembalian portofolio reksa dana Rm adalah tingkat
pengembalian pasar; dan Te(tracking error) adalah standar deviasi dari selisih
tingkat pengembalian portofolio reksa dana dengan tingkat pengembalian
benchmark-nya.

2. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe Measure Ratio

Sp=
E(Rp)  E(Rf)

σRp

di mana: Sp adalah kinerja reksa dana berdasarkan Sharpe measure ratio;
E(Rp) adalah tingkat pengembalian portofolio reksa dana; E(Rf) adalah tingkat
bunga bebas risiko, dan ϭRp adalah deviasi standar.
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3. Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Jensen Ratio.
Jp = Rp – [Rf + βp (Rm – Rf)]
di mana: Jp adalah kinerja reksa dana berdasarkan Jensen ratio; Rp adalah tingkat
pengembalian portofolio reksa dana; Rf adalah tingkat pengembalian bebas
risiko; Rm adalah tingkat pengembalian pasar; dan βp adalah risiko portofolio
yang diperoleh dari slope regresi linier antara covarian (p, m) dengan varian m.

4. Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Treynor Ratio

Tp =
E (Rp)  E (Rf)

βp

di mana: Tp adalah kinerja reksa dana berdasarkan Treynor measure; E (Rp)
adalah tingkat pengembalian portofolio reksa dana; E (Rf) adalah tingkat bunga
bebas risiko; dan βp adalah risiko portofolio yang diperoleh dari slope regresi
linier antara covarian (p, m) dengan varian m.

5. Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Fama’s Ratio

 σp Fp = (Rp – Rf) – (Rm – Rf)  
 σm 

Di  mana: Rp adalah  tingkat  pengembalian  portofolio reksa dana; Rf adalah
tingkat bunga bebas risiko; Rm adalah tingkat pengembalian pasar; ϭp adalah
standar deviasi tingkat pengembalian portofolio reksa dana; dan ϭm adalah
standar deviasi tingkat pengembalian pasar.

6. Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sortino Ratio
Rp  MAR

Sp =
DR

Di mana: Rp adalah tingkat pengembalian portofolio reksa dana; MAR (minimum
acceptable return) adalah tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima
(di dalam hal ini, parameter yang dipakai adalah tingkat bunga bebas risiko); DR
adalah downside return, yang diperoleh dari akar dari standar deviasi excess
return portofolio reksa dana dengan MAR.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengukur dan memberikan peringkat atas kinerja rata-rata reksa dana
saham Indonesia dengan menggunakan beberapa metode pengukuran, yaitu metode
Information Ratio, Sharpe Ratio, Jensen Ratio, Treynor Ratio,Sortino Ratio, danFama’s
Ratio.Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode, sementara hasil perhitungan
ditunjukkan pada tabel 1.

Information Ratio

Evaluasi kinerja reksa dana saham menggunakan rasio Information menekankan
kepada tiga faktor yakni, return portfolio, return benchmark (return IHSG) dan Tracking
Error. Indikator utama pengukur risiko pada rasio ini yaitu tracking Error atau juga biasa
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disebut tracking error volatility. Tracking Error merupakan standar deviasi dari selisih
return portfolio dengan returnbenchmark. Di dalam hal ini, benchmark yang digunakan
adalah return pasar yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain itu, tracking
error juga dapat  diartikan  sebagai  korelasi pergerakan return portofolio  dibandingkan
dengan return dari return benchmark-nya.Semakin kecil koefisien dari tracking error,
semakin tinggi keeratan hubungan kedua parameter yang diukur tersebut.
Sebaliknya,semakin besar Tracking Error menunjukkan bahwa  portofolio reksa  dana
saham gagal mengikuti kinerja returnbenchmark-nya. Kondisi ini disebabkan oleh adanya
fakta bahwa standar deviasi semakin besar berarti semakin tidak sesuai antara kedua
parameter yang dibandingkan. Hasil yang diperoleh dari perhitungan information ratio
adalah besaran excess return portofolio dibandingkan dengan return benchmark. Dengan
demikian, besaran excess return dapat positif atau negatif.
Tabel 1: Kinerja Reksa Dana Saham

Re ks a Dana Saham IR Sp Jp Tp Sr Fp

Panin Dana Maksima 0,4880 0,2432 0,0156 0,0244 0,2398 0,0161

Panin Dana Prima 0,3379 0,1843 0,0118 0,0205 0,1840 0,0123

Syailendra Equity Opportunity Fund 0,1709 0,1186 0,0069 0,0150 0,1195 0,0069

GMT Dana Ekuitas 0,1473 0,1111 0,0048 0,0115 0,1121 0,0043

Grow-2-Prosper 0,1208 0,1192 0,0058 0,0132 0,1202 0,0051

Schroder Dana Is timewa 0,1481 0,1068 0,0027 0,0086 0,1077 0,0025

Batavia Dana Saham 0,0802 0,0901 0,0028 0,0091 0,0910 0,0022

Schroder Dana Pres tas i Plus 0,0277 0,0820 0,0005 0,0062 0,0829 0,0004

BNP Paribas Pes ona 0,0704 0,0815 0,0011 0,0070 0,0824 0,0008

NISP Indeks Saham Progresif -0,0108 0,0723 0,0001 0,0059 0,0731 -0,0002

BNP Paribas Pes ona Amanah 0,0383 0,0780 0,0017 0,0078 0,0789 0,0010

Manulife Saham Andalan 0,0413 0,0756 0,0014 0,0074 0,0765 0,0007

Phinisi Dana Saham 0,0142 0,0761 0,0005 0,0063 0,0769 0,0002

Sumber: Data diolah

Tabel 1 memperlihatkan bahwa besaran kinerja masing-masing reksa dana saham
berdasarkan information ratio. Terlihat bahwa padaperiode 2008 – 2012, kinerja reksa
dana saham berada pada kisaran -0.0108 sampai 0.4880. Jika nilai informationratio
semakin positif dan semakin besar maka dapat diasumsikan bahwa kinerja portofolio reksa
dana saham tersebut semakin baik. Dengan mengacu pada kondisi ini, maka diketahui
bahwa Panin Dana Maksima memiliki kinerja paling baik, sementara NISP Indeks Saham
Progresif memiliki kinerja paling rendah. Nilai information ratio yang negatif pada NISP
Indeks Saham Progresif juga dapat diartikan bahwa return portofolio lebih rendah
dibandingkan dengan return IHSG atau dapat diartikan bahwa kinerja reksa dana saham
Indeks Saham Progresif lebih buruk dibandingkan dengan kinerja pasar.

Sharpe Ratio
Pengukuran kinerja reksa dana saham menggunakan Sharperatio atau juga disebut

sebagai Reward to Variability Ratio (RVAR) menekankan pada risiko total. Standar
deviasi menunjukkan besar kecilnya perubahan return suatu portofolio terhadap rata-rata
return seluruh portofolio. Dengan demikian, standar deviasi portofolio digunakan sebagai
indikator utama pengukur risiko dari suatu portofolio. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, apabila terdapat reksa dana saham yang memiliki standar deviasi jauh
menyimpang dibandingkan nilai rata-rata return dapat dikatakan reksa dana saham tersebut
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memiliki risiko yang tinggi. Di dalam rangka mengukur kinerja reksa dana,
Sharperatiomembutuhkan data seperti rata-rata return portofolio, standar deviasi portofolio
(risiko), dan risk-free rate.

Tabel 1menjelaskan bahwa Sharperatio untuk seluruh reksa dana saham yang diteliti
selama periode 2008 - 2012 berada di kisaran 0.0723 sampai dengan 0,2432. Semakin
positif dan semakin besar Sharperatio menunjukkan bahwa semakin baik kinerja reksa
dana saham tersebut. Dari tabel tersebut terlihat bahwa reksa dana saham Panin Dana
Maksima mempunyaiSharperatio tertinggi, yaitu sebesar 0,2432. Patut dicatat bahwa
meskipun memiliki kinerja tertinggi berdasarkan Sharperatio, ternyata reksa dana saham
Panin Dana Maksima memperoleh standar deviasi terendah. Fakta ini menunjukkan bahwa
reksa dana saham Panin dana Maksima memiliki risiko juga juga paling rendah. Hal ini
bertolak belakang dengan prinsip investasi, yaituhigh risk, high return.Kondisi ini
sebenarnya dapat dipahami mengingat pada periode penelitian terdapat isu krisis eropa
yang disinyalir mengakibatkan saham-saham bluechips banyak mengalami perlambatan
dan cenderung  bergerak sideways(flat).Hal inilah yang  justru membuat saham-saham
second liner dan third linermemiliki ruang yang cukup luas untuk diperdagangkan dan
ternyata kemudian banyak mendominasi pergerakan pasar.

Jensen Ratio

Jensen Ratiomenghitung tinggi rendahnya rata-rata kinerja reksa dana saham dengan
mempertimbangkan sensitivitasnya  terhadap pergerakan pasar. Selisih antara average
return dengan minimum rate of return (return market) disebut Jensen Alpha. Jensen Alpha
digunakan untuk menentukan kesesuaian return reksa dana saham dibandingkan dengan
risikonya. Besaran Jensen Alpha positif menunjukkan bahwa reksa dana saham tersebut
dapat membukukan excess return dan ini juga berarti bahwa manajer investasi memiliki
kemampuan yang baik untuk meramalkan kondisi pasar.

Untuk menganalisis Jensen Alpha membutuhkan data-data seperti average return, beta
portofolio, risk-free ratedanreturn market sebagai indikator dariminimum rate of return.
Tabel 1memperlihatkan bahwa JensenAlpha reksa dana saham untuk periode 2008–2012
berada pada  kisaran 0,0001 hingga  0,0156. Semakin positif  dan semakin besarJensen
Alpha, semakin baik kinerja reksa dana saham tersebut. Perlu disampaikan bahwa rata-rata
Jensen Alpha untuk seluruh reksa dana saham yang diteliti sebesar 0,0043. Di dalam tabel
tersebut juga dapat dilihat bahwa reksa dana saham Panin Dana Maksima memiliki Jensen
Alphayang paling besar, yaitu sebesar 0,0156. Sementara itu reksa dana NISP Indeks
Saham Progresif memiliki JensenAplpha terendah yaitu 0,0001. Berdasarkan rata-rata
Jensen Alpha, terdapat 5 (lima) reksa dana saham yang memiliki kinerja di atas rata-rata
berturut-turut, yaitu reksa dana saham Panin Dana Maksima, reksa dana saham Panin Dana
Prima, reksa dana saham Syailendra Equity Opportunity Fund, reksa dana saham Grow-2-
Prosper, dan reksa dana saham GMT Dana Equitas.

Treynor Ratio
Dalam mengevaluasi kinerja portofolio reksa dana saham, metode Treynor

menekankan kepada  dua faktor yaitu rata-rata returnsebagai ukuran kinerja dan beta
sebagai tolak ukur risiko. Beta menunjukkan perubahan return suatu portofolio reksa
danaterhadap perubahan return pasar (IHSG). Rasio Treynor berguna untuk mengukur
kinerja portofolio--yang hanya merupakan--sebagian dari aset investor. Dibandingkan
dengan rasio Sharpe, rasio Treynor hanya terpusat pada unsystematic risk. Dengan
demikian, apabila portofolio sudah terdiversifikasi secara sempurna, maka rasio Treynor
dan rasio Sharpe akan memberikan hasil yang sama. Namun perlu diperhatian bahwa rasio
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Treynor hanya dapat diterapkan selama bullish market pada portofolio yang memiliki beta
> 1.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa indeks Treynor dari reksa dana saham yang menjadi
sampel penelitian ini pada periode 2008--2012 berada pada kisaran 0,0062 sampai 0,0244.
Nilai rasio Treynor semakin positif dan semakin tinggi menunjukkan bahwa kinerja
portofolio reksa dana saham yang bersangkutan semakin baik. Di dalam hal ini, reksa dana
saham Panin Dana Maksima mempunyai Indeks Treynor yang paling tinggi, yaitu sebesar
0,0244. Hal ini menandakan reksa dana saham Panin Dana Maksima mempunyai kinerja
yang paling baik.Sebaliknya reksa dana saham NISP Indeks Saham Progresifmemiliki
kinerja yang paling rendah, dengan besaran rasio Treynor 0,0059 atau hanya memperoleh
pencapaian seperempat dari kinerja reksa dana saham Panin Dana Maksima.
Sortino Ratio

Sortino menyatakan bahwa risiko diukur dengan besaran dispersi dari returndan
dapat berada di atas atau di bawah rata-rata. Oleh karena risiko diartikan sebagai
probabilitas terjadinya kerugian, makapergerakan returndi bawah rata-rata  dianggap
sebagai risiko. Artinya, risiko yang diperhitungkan adalah downside risk.RasioSortinopada
prinsipnya serupa dengan rasio Sharpe, dengan pengecualian pada penggunaan MAR
(minimum acceptable risk) untuk menggantikan risk-free rate. Selain itu, fungsi deviasi
standar sebagai ukuran risiko digantikan dengan downside riskdari return di bawah MAR.
Dengan demikian, rasio Sortino pada dasarnya adalah excess return aktual dari portofolio
dibandingkan dengan target return investor.

Tabel 1mengetengahkan besaran indeks Sortino masing-masing reksa dana saham
yang diteliti untuk periode 2008–2012. Besarnya indeks Sortino semua reksa dana saham
yang diteliti berada pada kisaran angka 0,0731--0,2398. Penentuan kinerja reksa dana
berdasarkan indeks Sortino sama seperti metode pengukuran kinerja lainnya, yaitu semakin
positif dan semakin tinggi indeks Sortino, semakin baik kinerja reksa dana saham tersebut.
Pada tabel tersebut dapat pula dilihat bahwa reksa dana saham Panin Dana Maksima
memiliki indeks Sortino yang paling besar yaitu 0,2398, sementara reksa dana saham NISP
Indeks Saham Progresif memiliki indeks Sortino yang paling kecil, yaitu sebesar 0.0731.

Fama Ratio
Fama Ratio menekankan pengukuran net selectivity yang berarti bahwa model yang

dikembangkan digunakan untuk mengukur premi risiko dari dana kelolaan. Risiko yang
dimaksud tersebut tersebut tidak hanya risiko sistematik, namun termasuk juga risiko tidak
sistematik, dan sekaligus juga memperhitungkan diperolehnya abnormal return.Tabel
1menjelaskan bahwa indeks Fama pada tahun 2008 sampai tahun 2012 untuk semua reksa
dana saham yang  menjadi sampel penelitian berada di kisaran -0,0002 sampai denga
0,0161. Semakin positif dan semakin besar indeks Fama maka akan semakin baik kinerja
reksa dana tersebut tersebut.

Selanjutnya di dalam tabel tersebut dapat pula diketahui bahwa reksa dana saham
Panin Dana Maksima mempunyai Fama ratio yang paling tertinggi, dengan angka sebesar
0,0161. Hal ini menandakan reksa dana saam Panin Dana Maksima mempunyai kinerja
yang paling baik dan tingkat selektivitas risiko yang rendah diwakilkan dengan
perbandingan deviasi standar portofolio dengan deviasi standar pasar. Sementara itu, reksa
dana saham NISP Indeks Saham Progresif memiliki kinerja terendah dibandingkan dengan
kinerja reksa dana lain yang menjadi sampel penelitian dengan perolehan Fama ratio yang
negatif yaitu sebesar -0,0002. Hal ini menandakan bahwa reksa dana saham NISP Indeks
Progresif Syariah memiliki portofolio dengan risiko yang cukup tinggi dengan tingkat
return yang rendah.
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Setelah menghitung kinerja reksa dana saham sampel penelitian, tahap selanjutnya
adalah melakukan pemeringkatan seluruh reksa dana saham dengan menggunakan masing-
masing metode pengukuran kinerja, dan selanjutnya melakukan pemeringkatan secara rata-
rata untuk seluruh metode pengukuran kinerja. Hasil pemeringkatan rata-rata untuk seluruh
metode ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2: Pemeringkatan Reksa Dana Saham

Reksa Dana Saham IR Sp Jp Tp Sr Fp Rank
Panin Dana Maksima 1 1 1 1 1 1 1
Panin Dana Prima 2 2 2 2 2 2 2
Syailendra Equity Opportunity Fund 3 4 3 3 4 3 3
GMT Dana Ekuitas 5 5 5 5 5 5 5
Grow-2-Prosper 6 3 4 4 3 4 4
Schroder Dana Istimewa 4 6 7 7 6 6 6
Batavia Dana Saham 7 7 6 6 7 7 7
Schroder Dana Prestasi Plus 11 8 12 12 8 11 11
BNP Paribas Pesona 8 9 10 10 9 9 9
NISP Indeks Saham Progresif 13 13 13 13 13 13 13
BNP Paribas Pesona Amanah 10 10 8 8 10 8 8
Manulife Saham Andalan 9 12 9 9 12 10 10
Phinisi Dana Saham 12 11 11 11 11 12 12
Sumber: Data diolah

Tabel di atas menjelaskan bahwa berdasarkan semua metode yang digunakan,
meskipun terdapat variasi hasil yang sedikit berbeda, tetapi menunjukkan hasil
pemeringkatan yang relatif sama di dalam hal kinerja selama periode 2008-2012. Reksa
dana saham yang menduduki lima peringkat rata-rata terbaik berdasarkan ke-enam metode
pengukuran adalah Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Syailendra   Equity
Opportunity Fund, Grow-2-Prosper, dan GMT Dana Ekuitas. Konsistensi perolehan
peringkat berdasarkan enam metode diperoleh Panin Dana Maksima pada peringkat 1,
Panin dana Prima pada peringkat 2, dan GMT Dana Ekuitas dengan peringkat ke-5.

Sebagai pembanding, hasil pemeringkatan ini pada dasarnya sesuai dengan
perolehan return NAB/UP masing-masing reksa dana saham selama periode analisis (60
bulan). Rata-rata return bulanan NAB/UPyang diperoleh reksa dana saham Panin Dana
Maksima adalah sebesar 2,62%, yang  kemudian diikuti  oleh reksa dana saham yang
dikelola manajer investasi yang sama, yaitu reksa dana sahamPanin Dana Prima dengan
rata-rata return NAB/UP sebesar 2,22%.Peringkat ketiga dari perolehan rata-rata
returnNAB/UP berada di tangan reksa dana saham Syailendra Equity Opportunity Fund
dengan angka sebesar 1,71%, diikuti reksa dana saham Grow-2-Prosper dengan rata-
ratareturn bulanan NAB/UP sebesar 1,61%, dan reksa dana peringkat kelimaadalah reksa
dana saham GMT Dana Ekuitas dengan rata-rata return bulanan NAB/UP sebesar 1,54%.

Reksa  dana Panin Dana  Maksima  secara  konsisten tetap berada  pada  urutan
pertama, baik dari hasil pemeringkatan berdasarkan semua metode pengukuran kinerja
yang  digunakan, besaran  NAP/UP,  maupun padareturn NAB. Konsistensi  peringkat
kinerja Panin Dana Maksima diperkirakan merupakan implementasi strategi yang dipilih
oleh manajer investasi, di dalamhal stock selection dan market timing. Di dalam konteks
ini berarti kemampuan manajer investasi membentuk portofolio dari instrumen yang
memiliki abnormal return. Di sisi lain, ketepatan di dalammarket timingdiindikasikan
dengan pemilihan instrumen berdasarkan koefisien beta, baik di dalam kondisi bullish
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market atau pun bearish market. Dalam kondisi bullish market, instrumen yang dipilih
adalah instrumenyang memiliki β>1, dan apabila pasar di dalam kondisi bearish, maka
instrumen-instrumen pilihan adalah yang memiliki β<1.

Hasil yang berbeda terlihat pada reksa dana saham yang lain. Tingginya NAB/UP
ternyata tidak selalu diikuti dengan return NAB atau pun peringkatnya. Dengan kata lain,
tingginya besaran NAB/UP pada masing-masing reksa dana tidak menjamin bahwa return
dan hasil pemeringkatnya juga akan tinggi. Kondisi ini juga sebenarnya mudah dipahami
karena NAB/UP yang tinggi tidak bisa dijadikan pedoman untuk mengatakan bahwa reksa
dana tersebut merupakan reksa dana yang bagus. Baik atau buruknya kinerja reksa dana
lebih banyak ditentukan oleh strategi yang dijalankan oleh manajer investasi, baik di dalam
hal pemilihan instrumen underlying portofolio maupun pergerakan-pergerakan instrumen-
instrumen tersebut.

SIMPULAN
Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan enam metode, yaitu Information

ratio, Sharpe measureratio,Jensen Ratio, Treynor ratio, Sortino ratio, dan Fama’s ratio
dapat diketahui bahwa reksa dana saham yang memperoleh kinerja tertinggi adalah RDS
Panin Dana Maksima,sementara kinerja terendah diperoleh RDS NISP Indeks Saham
Progresif. Selanjutnya, ditemukan pula  bahwa terdapat lima reksa dana  saham yang
berhasil membukukan kinerja di atas rata-rata, yaitu RDS Panin Dana Maksima, RDS
Panin Dana Prima, RDS Syailendra Equity Opportunity Fund, RDS GMT Dana Ekuitas,
dan RDS Grow-2-Prosper.

Urutan peringkat ke-13 reksa dana saham dari urutan pertama sampai dengan
urutan ke-13 adalah: (1) RDS Panin Dana Maksima, (2) RDS Panin Dana Prima, (3) RDS
Syailendra Equity Opportunity Fund, (4) RDS Grow-2-Prosper, (5) RDS GMT Dana
Ekuitas, (6) RDS Schroder Dana Istimewa, (7) RDS Batavia Dana Saham, (8) RDS BNP
Paribas Pesona Amanah, (9) RDS BNP Paribas Pesona, (10) RDS Manulife Saham
Andalan, (11) RDS Schroder Dana Prestasi Plus, (12) RDS RDS Phinisi Dana Saham, dan
(13) RDS NISP Indeks Saham Progresif.
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