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PENILAIAN SAHAM LQ 45 SEBAGAI  DASAR PEMBENTUKAN
PORTOFOLIO EFISIEN DI BURSA EFEK INDONESIA

Prakarsa Panji Negara

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

ABSTRACT

The stock assessment is the first step in determining the number of shares that will be
incorporated into the portfolio. Various methods of stock assessment has been carried out by some
researchers. Sukmawati, Dzulkirom, Topowijono (2013) conducted a stock assessment on the company's
cosmetics and household goods listed in the Indonesia Stock Exchange by using a price earnings ratio
(PER) in order to determine the companies that have overvalued and undervalued. The same purpose
was also carried out by Darma Putra (2009), but with a different approach is using a model income
approach that applies the method discounted cash flow (Discounted Cash Flow), approach to market data
(Relative Valuation), and the method of CAPM (Capital Asset Pricing Model).

This research is the application of methods of Capital Asset Pricing Model (CAPM) in assessing
stocks that are in the LQ45 index to be formed into efficient portfolios. The results also will get any
decent sectors included in the investment portfolio as well as prove that the highest return value stock
portfolio also led to the highest value portfolio performance.

ABSTRAK

Penilaian saham merupakan langkah awal dalam menentukan jumlah saham yang akan
dimasukkan kedalam portofolio. Berbagai metode penilaian saham telah banyak dilakukan oleh beberapa
peneliti. Sukmawati, Dzulkirom, Topowijono (2013) melakukan penilaian saham pada perusahaan
kosmetik dan barang keperluan rumah tangga yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan
pendekatan price earning ratio (PER) guna menentukan perusahaan yang mengalami overvalued dan
undervalued. Tujuan yang sama juga dilakukan oleh Darma Putra (2009), tetapi dengan pendekatan yang
berbeda yaitu menggunakan model pendekatan pendapatan yang mengaplikasikan metode arus kas
terdiskonto (Discounted Cash Flow), pendekatan perbandingan data pasar (Relative Valuation), dan
dengan metode CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Penelitian ini merupakan penerapan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam menilai
saham-saham yang ada didalam Indeks LQ45 guna dibentuk kedalam potofolio yang efisien. Hasil
penelitian ini juga akan mendapatkan sektor apa saja yang layak dimasukkan kedalam portofolio
investasi serta membuktikan bahwa nilai return portofolio saham tertinggi juga menyebabkan nilai
kinerja portofolio tertinggi.

Keywords: CAPM, Portofolio

1. Latar Belakang Penelitian
Pembentukan portofolio investasi merupakan salah satu cara bagi investor untuk mengantisipasi
ketidakpastian hasil dari investasi yang dilakukan. Portofolio merupakan istilah dari
penganekaragaman investasi atas beberapa asset dengan tujuan menyebarkan sumber perolehan
pendapatan dan kemungkinan resiko (Samsul, 2006).

Kegiatan investasi akan menimbulkan berbagai macam resiko kegagalan. Untuk menanggulangi
risiko tersebut, investor harus mengenal jenis risiko investasi yang dihadapai.  Jenis risiko ini dapat
dikelompokkan kedalam dua kelompok besar, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis
(Samsul, 2006). Untuk mengatasi risiko sistematis seperti inflasi, kenaikan tingkat bunga dan
ketidakpastian siklus ekonomi, investor dapat melakukan lindung nilai (hedging) di future markets
atau option markets. Sedangkan untuk mengantisipasi risiko tidak sistematis, investor dapat
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melakukan portofolio investasinya secara efisien. Namun dalam menentukan portofolio yang
efisien, semua jenis investor dapat memilih alternative investasi pada portofolio-portofolio yang
terletak pada suatu daerah yang disebut dengan efficient frontier (Elton & Gruber, 1995:70).
Portofolio efisien adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu dengan tingkat
resiko terkecil, atau tingkat keuntungan tertinggi dengan tingkat resiko tertentu. Sedangkan efficient
frontier merupakan kurva yang menggambarkan seluruh titik-titik investasi yang efisien yang dapat
memberikan serangkaian portofolio yang efisien (Elton & Gruber, 1995).

Pertimbangan resiko investasi saham oleh investor adalah dengan melihat volatilitas dari hasil
pengembalian (return) saham yang didapatkan, baik return saham individual ataupun retun saham
secara keseluruhan (return pasar). Besar kecilnya nilai resiko dilihat dari besarnya varians atau
simpangan baku dari return saham tersebut. Dilain hal, dalam prinsip diversifikasi menyebakan
investasi dalam berbagai asset (portofolio) akan mengeliminasi beberapa resiko (resiko tidak
sistematis) sehingga penggunaan simpangan baku dalam menentukan resiko portofolio dapat
digantikan dengan koefisien beta yang mewakili dari resiko sistematis (Ross, Westerfield, Jordan,
2009:594).

Penilaian saham merupakan langkah awal dalam menentukan jumlah saham yang akan dimasukkan
kedalam portofolio. Berbagai metode penilaian saham telah banyak dilakukan oleh beberapa
peneliti. Sukmawati, Dzulkirom, Topowijono (2013) melakukan penilaian saham pada perusahaan
kosmetik dan barang keperluan rumah tangga yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan
menggunakan pendekatan price earning ratio (PER) guna menentukan perusahaan yang mengalami
overvalued dan undervalued. Tujuan yang sama juga dilakukan oleh Darma Putra (2009), tetapi dengan
pendekatan yang berbeda yaitu menggunakan model pendekatan pendapatan yang mengaplikasikan
metode arus kas terdiskonto (Discounted Cash Flow), pendekatan perbandingan data pasar (Relative
Valuation), dan dengan metode CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Saham-saham apa saja yang termasuk kedalam LQ 45 yang layak dimasukkan

kedalam portofolio investasi ?
2. Sektor-sektor apa saja yang memberikan kinerja portofolio efisien dengan nilai excess

return tertinggi?

II. KONSEP TEORI

Sharpe (1995) menyatakan bahwa risiko dan return merupakan dua ciri khas dari investasi, oleh
karenanya sangat penting untuk mengetahui asal-usulnya. Faktor-faktor penting yang
menyebabkan harus di identifikasi dan di evaluasi. Hal ini merupakan tugas utama dari analisis
sekuritas dan hasilnya merupakan unsur-unsur yang krusial untuk membentuk portofolio,
melakukan revisi, evaluasi dan menetapkan strategi investasi jangka panjang.
Return merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang
dilakukan. Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield
dan capital gain. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas
atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan capital gain
yaitu kenaikan harga suatu surat berharga (saham atau surat utang jangka panjang), yang
bisa memberikan keuntungan bagi investor. Penjumlahan yield dan capital gain disebut
sebagai return total suatu investasi (Tandellin,2001).

Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return
yang diharapakn. Risiko dari suatu portofolio saham bergantung kepada proporsi dari saham-
saham individu, varians, dan covarians dari saham-saham tersebut. Perubahan yang terjadi
pada variabel-variabel tersebut akan merubah risiko dari portofolio. Masih berkaitan
dengan hal itu, sudah merupakan kebenaran umum bahwa bila saham-saham yang dipilih
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secara acak dan digabungkan ke dalam suatu portofolio, maka risiko portofolio akan
menurun sesuai dengan banyaknya saham yang berbeda ditambahkan Statman (1987).

Tujuan yang mendasar dari portofolio adalah untuk mendapatkan alokasi yang optimal
diantara aktiva-aktiva yang berbeda. Portofolio diartikan sebagai serangkaian kombinasi
beberapa aktiva yang akan diinvestasikan dan dipegang oleh investor, baik perorarangan
maupun lembaga. Kombinasi tersebut bisa berupa aktiva riil berupa emas, perak, real assets
maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga bukti kepemilikan suatu perusahaaan atau
saham. Dalam pasar modal, portofolio dikaitkan dengan portofolio aktiva finansial yaitu
kombinasi beberapa saham sehingga investor dapat meraih return optimal dan memperkecil
risk (Sumariyah, 1997).

Diversifikasi adalah pendistribusian  daripada aktiva-aktiva. Diversifikasi harus ditingkatkan
sepanjang keuntungan marginal melebihi biaya marginalnya. Statman (1987) menyatakan
bahwa keuntungan dari diversifikasi adalah dalam mereduksi risiko. Sedangkan biayanya adalah
biaya transaksi. Perbedaan pendapat untuk membatasi diversifikasi adalah bahwa biaya
marginal meningkat lebih cepat dari keuntungan marginal dari kenaikan diversifikasi.
Selanjutnya Sharpe (1995) berpendapat bahwa diversifikasi dapat mengurangi risiko terutama
risiko non pasar (non market risk). Bila nilai satu saham lebih buruk dibandingkan yang
diperkirakan, saham yang lain kemungkinan lebih baik daripada yang diperkirakan. P ada
umumnya, semakin banyak saham dalam satu portofolio semakin besar kemungkinan nasib baik
(saham baik) yang cukup akan muncul untuk mengimbangi nasib buruk (saham buruk). Lebih
lanjut Sharpe menyatakan bahwa dengan meningkatnya diversifikasi, jumlah risiko non pasar
dapat diperkirakan akan menurun tetapi tidak secara proporsional. Kemudian Bart (1992) juga
mengatakan bahwa diversifikasi membantu para investor meminimalkan risiko yang timbul dari
perkembangan yang tidak tampak dari ekonomi dunia, ekonomi nasional, kompetisi dan
manajemen perusahaan. Dalam upaya untuk meminimumkan risiko, seorang investor sebaiknya
melakukan diversifikasi dengan membentuk portofolio, dimana investor tidak hanya
melakukan investasi pada satu saham perusahaan tertentu saja tetapi pada beberapa saham
perusahaan yang berbeda. Dengan diversifikasi ini diharapkan investor akan memperoleh
return yang lebih besar dibandingkan dengan hanya melakukan investasi pada satu saham
saja. Diversifikasi risiko ini sangat penting untuk investor, karena dapat meminimumkan risiko
yang muncul tanpa harus mengurangi return yang diterima.

Fabozzi (1999) mengartikan diversifikasi portofolio sebagai pembentukan portofolio
sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko portofolio tanpa mengorbankan
pengembalian yang dihasilkan. Para investor yang mengkhususkan diri dalam satu kelompok
aktiva misalnya saham, juga menganggap perlu dilakukan diversifikasi portofolio. Hal yang
dimaksud diversifikasi portofolio dalam hal ini adalah seluruh dana yang ada seharusnya
tidak diinvestasikan ke dalam bentuk satu saham perusahaan saja, tapi portofolio harus terdiri
dari saham banyak perusahaan.

2.1.4. Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal
Investor yang rasional akan memilih portofolio yang efisien, karena merupakan portofolio
yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu dengan return ekspektasi
atau return portofolio. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang memberikan return
ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti atau portofolio yang
mengandung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sudah pasti (Jogiyanto,
2003). Portofolio dikatakan efisien jika portofolio tersebut terletak di efficient set atau efficient
frontier.

Portofolio dikategorikan efisien apabila memiliki tingkat risiko yang sama, mampu memberikan
tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang
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sama, tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Sedangkan portofolio optimal merupakan
portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan
portofolio yang efisien (Tandelilin, 2001). Investor memilih portofolio yang memberi
kepuasan melalui risiko dan return, dengan memilih sekuritas yang berisiko.

Portofolio optimal merupakan sesuatu yang unik atas investasi pada aset berisiko. Investasi
yang realistik akan melakukan investasi tidak hanya pada satu jenis investasi, akan tetapi
melakukan diversifikasi pada berbagai investasi dengan pengharapan akan meminimalkan
risiko dan memaksimalkan return (Sartono dan Zulaihati, 1998).

Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan model yang sering digunakan para peneliti untuk
menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan suatu investasi. Bentuk dari CAPM pertama
kali dikembangkan oleh Sharpe (1964), Linter (1965) dan Mossin (1969)
CAPM memiliki beberapa asumsi. Asumsi-asumsi yang digunakan di model CAPM adalah sebagai
berikut  (Jogiyanto, 2009:470) :

1. Semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Investor
memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan utiliti harapan dalam satu periode
waktu yang sama.

2. Semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan
antara nilai return ekspektasi dan deviasi standar return dari portofolionya.

3. Semua investor mempunyai harapan yang seragam (homogeneous expectation) terhadap
faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Faktor-faktor input yang
digunakan adalah return ekspektasian (expected return), varian dari return dan kovarian
antara return-return sekuritas. Asumsi ini mempunyai implikasi bahwa dengan harga-harga
sekuritas dan tingkat bunga bebas risiko yang tertentu dan dengan menggunakan input-
input portofolio yang sama, maka setiap investor akan menghasilkan efficient frontier yang
sama pula.

4. Semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya (lending) atau meminjam
(borrowing) sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga
bebas risiko.

5. Penjualan pendek (short sale) diijinkan. Investor individual dapat menjual pendek
berapapun yang dikehendaki.

6. Semua aktiva dapat dipecah-dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas.
Ini berarti bahwa dengan nilai yang terkecilpun investor dapat melakukan investasi dan
melakukan transaksi penjualan dan pembelian aktiva setiap saat dengan harga yang
berlaku.

7. Semua aktiva dapat dipasarkan secara likuid sempurna. Semua aktiva dapat dijual dan
dibeli di pasar dengan cepat (likuid) dengan harga yang berlaku.

8. Tidak ada biaya transaksi. Penjualan atau pembelian aktiva tidak dikenai biaya transaksi.
9. Tidak terjadi inflasi
10. Tidak ada pajak pendapatan pribadi. Karena tidak ada pajak pribadi, maka investor

mamiliki pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain.
11. Investor adalah penerima harga (price-takers). Investor individual tidak dapat

mempengaruhi harga dari suatu aktiva dengan kegiatan membeli dan menjual aktiva
tersebut. Investor secara keseluruhan bukan secara individual menentukan harga dari
aktiva.

12. Pasar modal dalam kondisi ekuilibrium.
Persamaan dari model CAPM adalah :

E(Ri) = Rf + β (RM – Rf)
Keterangan :
E(Ri) = Expected Return
Rf = Return aktiva bebas risiko
E(RM) = Return pasar
β = Beta
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Untuk mengaplikasikan model CAPM ke persamaan regresi, maka nilai Rf perlu dipindahkan dari
ruas kanan ke ruas kiri persamaan, sehingga didapat persamaan sebagai berikut :

Ri-Rf = β (Rm – Rf)
Dari persamaan tersebut, dependen variable sebesar (Ri-Rf), dan independent variable sebesar (Rm-
Rf).

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang saham- saham
listing (LQ 45) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham LQ 45 merupakan saham likuid
kapitalisasi pasar yang tinggi, memiliki frekuensi perdagangan tinggi, memiliki prospek
pertumbuhan serta kondisi keuangan yang cukup baik, tidak fluktuatif dan secara obyektif
telah diseleksi oleh BEI dan merupakan saham yang aman dimiliki karena fundamental
kinerja saham tersebut bagus, sehingga dari sisi resiko kelompok saham LQ45 memiliki
resiko terendah dibandingkan saham-saham lain. Fluktuatif harga pada kelompok saham
LQ 45 cenderung smooth menjadikan return dari capital gain tidak setinggi pada
kelompok saham yang mengalami fluktuasi harga siginifikan.

Saham-saham LQ 45 merupakan saham aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
(BEI), data saham LQ 45 yang digunakan adalah data saham periode pen gamatan sejak
Januari 2007 sampai Desember 2013, dimana saham-saham yang akan di jadikan sample
penelitan adalah saham-saham yang selalu masuk kedalam Indeks LQ 45 berturut-turut selam 7
tahun dan aktif.

Tabel 3.1
Daftar Saham LQ 45 Tahun 2007 sampai Tahun 2013

No Kode Nama
Emiten1. AALI Astra Agro Lestari Tbk

2. ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk
3. ASII Astra International Tbk
4. BBCA Bank Central Asia Tbk
5. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk
7. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk
8. INCO International Nickel Indonesia Tbk
9. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
10. ISAT Indosat Tbk
11. MEDC Medco Enegi International Tbk
12. PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
13. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
14. SMCB Holcim Indonesia Tbk
15. TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
16. UNSP Bakrie Sumatra Plantation Tbk
17. UNTR United Tractor Tbk

Sumber : Hasil Analisis, 2013

3.3 Metode Pengumpulan Data
Data-data yang dikumpulkan adalah data sekunder, time series dan cross section dan
dilakukan dengan observasi atau pengamatan dari saham-saham ILQ 45 di Bursa Efek
Indonesia (BEI).

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif,
yang digunakan untuk menganalisis ukuran kinerja portofolio yang terdiri dari saham-saham
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LQ 45. Langkah-langkah dalam menganalisis data yang diperoleh dari Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan Bank Indonsesia (BI) untuk mengukur kinerja portofolio tersebut adalah
sebagai berikut:

3.4.1 Uji Asumsi Stasioneritas Data

Uji asumsi stasioneritas data adalah untuk mengetahui apakah data sudah tersebar secara normal
guna menghindari data yang bersifat langcung (spurious). Untuk uji asumsi normalitas dapat
dilihat melalui uji Augmented Dickey Fueller (ADF).

3.4.2 Penilaian Saham dengan Menggunaka Capital Asset Pricing Model (CAPM)

1. Menghitung return saham
Menghitung return saham setiap bulan selama periode estimasi dengan menggunakan indeks
harga saham individual (IHSI) dari masing-masing perusahaan emiten LQ 45 guna mengantisipasi
adanya corporate action yang dilakukan yang dapat mempengaruhi penggunaan harga saham
dalam menghitung return saham (Samsul, 2006) , metode perhitungan dengan menggunakan
rumus:
Rumus :

IHSIt – (IHSIt – 1)
Ri = + Dt

IHSIt – 1
Dimana :
Ri : Return pada bulan t
Pt : harga saham (closing price) pada bulan t (dalam rupiah)
Pt-1 : harga saham (closing pric e) pada bulan t-1 (dalam rupiah)
Dt : Dividen saham pada periode t
2. Menghitung Return Pasar Bulanan
Menghitung Return pasar bulanan yang dihitung dengan persamaan berikut,  dengan asumsi
dividen pasar tidak dihitung atau dianggap nol.

ILQ45t – ILQ45t-1

Rm =                                     + Dt

ILQ45t-1

Dimana:
Rm = return pasar
IHSGt = indeks harga pasar sekuritas pada periode ke-t
IHSGt-1= harga pasar sekuritas pada periode ke-t sebelumnya
Dt = Dividen pasar periode t

3. Meregresikan (Ri-Rf) dan (Rm-Rf) untuk membentuk model CAPM
  itttiiti eRfRmRfR  

Keterangan:

iR =  Stock Return

tRf =  Tingkat Return Bebas Resiko

tRm =  Return portofolio pasar

3.4.2 Pembentukan Portofolio model Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Langkang-langkah dalam pembentukan portofolio saham antara lain:
1. Pembentukan garis Security Market Line (SML)
2. Pembentukan portofolio berdasarkan Excess Return to Beta (ERB)
3. Menentukan besarnya Cut-off rate (Ci)
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4. Menentukan saham-saham yang akan dimasukkan kedalam portofolio dengan dasar nilai
positif yang didapatkan dari  pengurangan ERB-Ci

5. Melakukan pembentukan portofolio berdasarkan jenis industrinya
6. Melakukan pembobotan masing-masing saham berdasarkan berdasarkan rata-rata

tertimbang dari nilai return saham
7. Melakukan perhitungan kinerja portofolio berdasarkan nilai Alpha (α) CAPM  yang didapat

dimana:
α = Rp – (Rf+   ittti eRfRm  )

IV. PEMBAHASAN

4.1. Uji Asumsi Stasioneritas Data
Penelitian ini menggunakan pooling data untuk menentukan variable yang akan dicapai. Oleh
karenanya, uji stasioneritas data merupakan salah satu syarat pada data yang menggunakan urut
waktu yang cukup panjang. Pada penelitian ini uji normalitas data menggunakan model uji
stasioneritas data Augmented Dickey Fuller.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) sebagai
tingkat suku bunga bebas resiko (Rf), Return Indeks Harga Saham LQ 45 sebagai return market
(Rm) dan Return Indeks Saham Individual LQ45  pada sembilan sektor industry di BEI dengan
periode estimasi selama 7 tahun sejak Januari 2007- Desember 2013. Data tersebut sebelum
dianalisis menggunakan model CAPM terlebih dahulu diuji stasioneritas datanya menggunakan Uji
Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk menghindari munculnya regresi lancung (spurious
regression) (Sugiyanto, 1995).

Menggunakan tingkat signifikansi 1% dan 5%, didapat bahwa variabel-variabel yang digunakan pada
penelitian ini bersifat stasioner pada level alpha 1%. Hal tersebut dirangkum pada table IV.1 dan
table IV. 2 dibawah ini:

Tabel IV.1. Hasil Uji Stasioner pada Variabel Bebas
Periode Januari 2007- Desember 2013

Variabel Bebas
ADF (Prob.Value)

t Prob.
RMLQ45 -6.341578 0.000

Rf -8.4832223 0.000
Test Critical Value

1% -3.519050
5% -2.900137
10% -2587409

Sumber: data diolah

Penilaian stasioneritas data pada variabel terikat berupa return perusahan sebanyak 17 sampel
menunjukkan hasil yang tertera pada tabel IV.2

Tabel IV.2. Hasil Uji Stasioner pada Variabel Terikat

Variabel Terikat
ADF (Prob.Value)

t Prob.
Return AALI -8.04677 0.000

Return ANTM -7.21991 0.000
Return ASII -8.41915 0.000

Return BBCA -9.11475 0.000
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Return BBRI -8.24399 0.000
Return BDMN -7.73972 0.000
Return BMRI -9.49723 0.000
Return INCO -8.43188 0.000
Return INDF -7.2998 0.000
Return ISAT -12.2457 0.000

Return MEDC -5.26759 0.000
Return PGAS -9.29251 0.000
Return PTBA -9.09155 0.000
Return SMCB -7.69378 0.000
Return TLKM -8.44642 0.000
Return UNSP -7.51457 0.000
Return UNTR -8.944 0.000

Test Critical Value
1% -3.519050
5% -2.900137
10% -2587409

Sumber: data diolah

4.2. Analisis Data

4.2.1 Perhitungan Return Individual Saham Individual Saham LQ 45
Perhitungan return individual saham LQ 45 dimulai dengan mengelompokkan data indek harga
individual (IHSI) masing-masing saham (17 sampel saham) berdasarkan urutan waktu sejak
Januari 2007 hingga Desember 2013, dan mulai ditentukan return masing-masing saham dengan
model perhitungan:

IHSIt – (IHSIt – 1)
Ri = + Dt

IHSIt – 1

Dengan mengasumsikan nilai Deviden setiap tahunnya relative kecil (mendekati nol) dan tetap.
Hasil perhitungan return individual saham dapat dilihat pada table IV.3.

4.2.2. Perhitungan Beta (β) dan Standar Deviasi (σ)
Perhitungan resiko sistematis (β) menggunaka model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan
resiko total (σ) menggunakan model simpangan baku secara statistic dari masing masing saham.
Hasil perhitungan β dan σ dapat dilihat pada table IV.3.

Tabel IV.3. Hasil Perhitungan E(R), β dan σ 17 emiten LQ45 Tahun 2007-2013
Emiten Expected Return E(R) β σ
AALI 2.460924443 0.153093614 13.47613649

ANTM 0.518429033 0.27611303 14.058925
ASII 2.415659618 0.564647077 11.15888676

BBCA 0.871216752 0.019169559 12.86886046
BBRI 1.840937887 0.29100996 10.98558907

BDMN 0.074527326 0.293468102 11.50733275
BMRI 1.967604789 0.350498178 12.29265332
INCO 1.06894507 0.292627647 15.94896191
INDF 2.654241622 0.420776258 12.60367205
ISAT 1.572180228 0.230495735 25.63309498

MEDC -0.990726376 0.056983308 15.35927628
PGAS 0.336519884 0.035422382 14.61653098
PTBA 1.291117087 0.099411177 17.32064485
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SMCB 2.494145778 0.273816781 14.17852814
TLKM 0.251824332 0.169945769 7.626083176
UNSP -2.645872431 0.216534089 20.1223054
UNTR 2.431040138 0.349518587 12.90681932

Sumber: data diolah

Sedangkan return pasar rata-rata ( Rm ) dihitung berdasarkan rata-rata return Indeks LQ45 selama
periode Januari 2007-Desember 2007,  dan return bebas resiko rata-rata ( Rf ) dihitung
berdasarkan tingkat rata-rata suku bunga Bank Indonesia (BI rate) selama periode estimasi, serta
risiko total pasar (σm) dihitung berdasarkan simpangan baku dari return pasar. Dimana hasil
perhitungannya  adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4. Hasil Perhitungan Rm , Rf dan σm pada
Periode Januari 2007- Desember 2013

Variabel Bebas Hasil

Rm LQ45 0.758425

Rf 0.578343

Σm 8.180395
Sumber: data diolah

4.2.3. Penentuan Persamaan Garis Security Market Line (SML)
Persamaan garis SML digunakan sebagai batas pemilihan sampel perusahaan-perusahaan yang
layak dimasukkan kedalam portofolio investasi, dimana rumus persamaan garis SML adalah
sebagai berikut:

Perusahaan yang memiliki nilai return dan risiko sistematis diatas garis SML layak untuk
dimasukkan kedalam portofolio sedangkan yang berada dibawah garis SML tidak layak. Untuk
lebih spesifikasi saham mana yang tidak layak  masuk kedalam portofolio investasi digunakan
nilai selisih dari Excess Return To Beta (ERB) dengan nilai titik potong (Cut Off Rate) dari
masing masing saham.

Dimana metode perhitung nilai ERB dan Ci antara lain:
ERB = (Ri –Rf)/βi

Sedangkan nilai Ci:

Hasil Perhitungan perusahaan-perusahaan yang layak dimasukkan kedalam portofolio investasi
dapat dilihat pada table IV.5 dibawah ini.

Tabel IV.5. Saham-saham portofolio berdasarkan peringkat dan selisih perhitungan ERB dan Cut
off rate

Emiten
Nilai

ERB Cut off Rate Selisih
BBCA 15.27805 0.002268 15.27578
AALI 12.29693 0.107525 12.1894
PTBA 7.169957 0.122924 7.047032
SMCB 6.996659 0.288525 6.708134
UNTR 5.300711 0.515219 4.785492

  itttiti eRfRmRfRESML  )(
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INDF 4.933497 0.799402 4.134095
BBRI 4.338665 0.937148 3.401516
ISAT 4.311737 0.952214 3.359523
BMRI 3.963677 1.081587 2.88209
ASII 3.25392 1.340475 1.913445
INCO 1.67654 1.34566 0.33088
ANTM -0.21699 1.318518 -1.53551
BDMN -1.71677 1.232151 -2.94892
TLKM -1.92131 1.165094 -3.08641
PGAS -6.82685 1.163084 -7.98994
UNSP -14.8901 1.083899 -15.974
MEDC -27.5356 1.067129 -28.6027

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan selisih antara nilai ERB dan Ci didapat beberapa perusahaan yang
memiliki nilai negative dan  tidak layak untuk dimasukkan kedalam portofolio antara lain:
Perusahaan ANTM, BDMN, TKML, PGAS, UNSP dan MEDC. Sedangkan sisanya yaitu 11
perusahaan layak untuk dimasukkan kedalam portofolio investasi. Perusahaan-perusahaan yang
layak akan di kelompokkan kedalam industri-industri yang sejenis seperti yang terlihat pada table
IV. 6.  Pengelompokkan perusahaan kedalam masing-masing industry tersebut dilakukan guna
menentukan perusahaan apa saya yang akan dimasukkan kedalam beberapa kelompok portofolio,
dimana perusahaan yang berada dalam industry sejenis tidak akan dimasukkan kedalam 1
portofolio yang sama, yang berarti hanya diwakilkan oleh 1 perusahaan dalam industry tersebut.

Tabel IV.6.  Pengelompokkan 11 Perusahaan LQ45 Berdasarkan Jenis Industrinya
Emiten Sektor

AALI Perkebunan
ASII Otomotif

BBCA Perbankan
BBRI Perbankan
BMRI Perbankan
INDF Makanan dan minuman
INCO Pertambangan
PTBA Pertambangan
SMCB Semen
UNTR Perdagangan skala besar
ISAT Telekomunikasi

Berdasarkan table tersebut dapat dikelompokkan 6 portofolio dengan  berbagai macam kombinasi
perusahaan antara lain:
1. Portofolio 1 terdiri dari: Perusahaan AALI, ASII, BBCA, INDF, INCO, SMCB, UNTR dan

ISAT.
2. Portofolio 2 terdiri dari: Perusahaan AALI, ASII, BBCA, INDF, PTBA, SMCB, UNTR, ISAT.
3. Portofolio 3 terdiri dari: Perusahaan AALI, ASII, BBRI, INDF, INCO, SMCB, UNTR, ISAT.
4. Portofolio 4 terdiri dari: Perusahaan AALI, ASII, BBRI, INDF, PTBA, SMCB, UNTR, ISAT.
5. Portofolio 5 terdiri dari: Perusahaan AALI, ASII, BMRI, INDF, INCO, SMCB, UNTR, ISAT.
6. Portofolio 6 terdiri dari: Perusahaan AALI, ASII, BMRI, INDF, PTBA, SMCB, UNTR, ISAT.

4.2.4. Pembentukan Portofolio Berdasarkan Bobot Rata-rata Tertimbang
Komposisi saham masing masing portofolio ditentukan berdasarkan bobot rata-rata tertimbang
saham tersebut didalam portofolio, dengan formula bobot perusahaan tersebut yaitu:
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Hasil perhitungan nilai Xi dapat dilihat pada table IV.7 dibawah ini.
Tabel IV.7. Pembobotan Saham-Saham yang Masuk Kategori Portofolio

Berdasarkan Nilai X score.
Emiten Nilai

Xp1 Xp2 Xp3 Xp4 Xp5 Xp6
BBCA 0.034744 0.033621 0 0 0 0
AALI 0.198887 0.192463 0.177461 0.172328 0.1814533 0.176091
PTBA 0 0.040235 0 0.036026 0 0.036813
SMCB 0.165821 0.160465 0.147957 0.143678 0.1512854 0.146815
UNTR 0.178772 0.172998 0.159513 0.154899 0.1631015 0.158282
INDF 0.204741 0.198128 0.182685 0.177401 0.1867944 0.181274
BBRI 0 0 0.138734 0.134721 0 0
ISAT 0.022416 0.021692 0.020001 0.019423 0.0204511 0.019847
BMRI 0 0 0 0 0.1193551 0.115828
ASII 0.186418 0.180397 0.166336 0.161525 0.1700775 0.165051
INCO 0.0082 0 0.007317 0 0.0074816 0

Sumber: Data diolah

4.2.5. Penilaian Kinerja Portofolio Efisien dengan Menggunakan  Nilai Alpha (α)
Menggunakan Model CAPM

Saham-saham portofolio yang sudah dibentuk selanjutnya dihitung nilai return portofolionya
dengan menjumlahkan nilai return masing –masing saham didalam portofolio setelah dikalikan
dengan bobot masing-masing saham. Hasil perhitungan return portofolio dan Beta (β) masing-
masing kelompok saham dapat dilihat pada table IV.8, dimana terlihat nilai return portofolio
tertinggi terdapat pada portofolio 1 yaitu saham AALI, ASII, BBCA, INDF, INCO, SMCB,
UNTR dan ISAT dengan nilai return sebesar 2.405664 dan β sebesar 0.337981. Sedangkan nilai
return portofolio terendah terdapat pada portofolio 4 yaitu saham AALI, ASII, BBRI, INDF,
PTBA, SMCB, UNTR, ISAT dengan nilai total sebesar 2.345121 dengan β sebesar 0.332978.
Tabel IV.8.  Hasil Perhitungan Return Portofolio (Rp) Saham LQ45 Periode Januari 2007-

Desember 2014
No Portofolio Return Portofolio (Rp) Beta (β)
1 AALI, ASII, BBCA, INDF, INCO,

SMCB, UNTR, ISAT. 2.405663614 0.337981
2 AALI, ASII, BBCA, INDF, PTBA,

SMCB, UNTR, ISAT 2.371427075 0.328742
3 AALI, ASII, BMRI, INDF, PGAS,

PTBA, SMCB, UNTR 2.374896156 0.341349
4 AALI, ASII, BBRI, INDF, INCO,

SMCB, UNTR, ISAT 2.34512144 0.332978
5 AALI, ASII, BMRI, INDF, INCO,

SMCB, UNTR, ISAT. 2.402017931 0.34958
6 AALI, ASII, BMRI, INDF, PTBA,

SMCB, UNTR, ISAT 2.370801518 0.340784
Sumber: data diolah
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Penilaian portofolio selanjutnya adalah menggunakan nilai α yang merupakan nilai selisih antara
real return ( Rp) dengan expected return E(Rp) dengan kata lain:α = Rp – (Rf+  tti RfRm  )
Masing-masing kelompok portofolio akan dihitung nilai alphanya (α) guna melihat nilai mana
yang tertinggi dari hasil perhitungannya. Hal ini berkaitan dengan penilaian kinerja terbaik dari
seluruh portofolio yang dibentuk. Nilai alpha tertinggi menunjukkan kinerja portofolio saham
tersebut lebih baik dibandingkan dengan portofolio saham lainnya. Berdasarkan hasil
perrhitungan didapat bahwa nilai alpha tertinggi terdapat pada kelompok saham pada portofolio 1
yang terdiri dari saham AALI, ASII, BBCA, INDF, INCO, SMCB, UNTR dan ISAT dengan
nilai α sebesar 1.766456. Sedangkan nilai alpha terendah terdapat pada kelompok saham pada portofolio
4 yaitu saham AALI, ASII, BBRI, INDF, PTBA, SMCB, UNTR, ISAT dengan α sebesar
1.706815.

Hasil penilaian alpha (α) untuk semua kelompok portofolio dapat dilihat pada Tabel IV.9,
dimana secara keseluruhan nilai kinerja portofolio saham relative sama dengan perbedaan selisih
nilai yang sedikit dan berrnilai positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja saham-saham
portofolio pada indeks LQ 45 yang dibentuk secara keseluruhan bernilai baik.

Tabel IV.9.  Hasil Perhitungan Kinerja Portofolio  Saham LQ45 Periode Januari 2007-
Desember 2014 Menggunakan Alpha (α)

No Portofolio Alpha (α)
1 AALI, ASII, BBCA, INDF, INCO, SMCB, UNTR, ISAT. 1.766456
2 AALI, ASII, BBCA, INDF, PTBA, SMCB, UNTR, ISAT 1.733884
3 AALI, ASII, BMRI, INDF, PGAS, PTBA, SMCB, UNTR 1.735082
4 AALI, ASII, BBRI, INDF, INCO, SMCB, UNTR, ISAT 1.706815
5 AALI, ASII, BMRI, INDF, INCO, SMCB, UNTR, ISAT. 1.760722
6 AALI, ASII, BMRI, INDF, PTBA, SMCB, UNTR, ISAT 1.731089
Sumber: data diolah
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Melihat hasil pembahasan dan analisis data pada perusahaan yang termasuk kedalam indeks LQ
45 sejak periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2014, didapat beberapa kesimpulan
antara lain:
1. Dengan menggunakan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) guna mendapatkan garis

SML dan selisih antara excess return to beta (ERB) dengan nilai Cut Off Rate (Ci)
didapatkan 11 perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 yang layak untuk dimasukkan
kedalam portofolio saham yaitu saham: AALI, ASII, BBCA,BBRI,BMRI, INDF, INCO,
SMCB, PTBA, UNTR dan ISAT. Sedangkan dari ke 11 saham tersebut disusun 6 jenis
portofolio berdasarkan penganekaragaman jenis industry yang terdiri dari industry
Perkebunan, Otomotif, Perbankan, Makanan dan minuman, Pertambangan, Semen,
Perdagangan skala besar, dan Telekomunikasi.

2. Hasil perhitungan kinerja portofolio dengan menggunakan nilai excess return portfolio atau
nilai Alpha (α) didapat kinerja portofolio 1  yang terdiri dari saham AALI, ASII, BBCA,
INDF, INCO, SMCB, UNTR dan ISAT dengan nilai α sebesar 1.766456 yang memiliki
kinerja portofolio saham tertinggi dari ke 6 jenis portofolio yang ada.

3. Nilai kinerja portofolio tertinggi pada portofolio 1 juga disertai nilai return portofolio (Rp)
tertinggi dengan nilai sebesar 2.405664 dengan nilai β tertentu sebesar 0.337981.
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5.2 Saran

1. Guna menghidari risiko kegagalan pencapaian hasil investasi yang diinginkan, investor
saham khususnya yang berinvestasi pada pasar modal Indonesia sebaiknya melakukan
diversifikasi investasi  dengan memilih investasi pada beraneka ragam saham yang termasuk
kedalam Indeks LQ 45 dengan criteria memiliki kinerja saham terbaik berdasarkan
perhitungan Alpha (α), dimana peneliti merekomendasikan untuk memilih saham AALI,
ASII, BBCA, INDF, INCO, SMCB, UNTR dan ISAT sebagi bahan pertimbangan investasi.

2. Penelitian ini menggunakan saham-saham yang masuk kedalam Indeks LQ 45 sebagai
sampel penelitian. Masih terbuka kesempatan bagi peneliti lain untuk menggunakan sampel
yang lebih banyak dan menggunakan variabel berbeda dan rentang waktu penelitian yang
lebih panjang guna mendapatkan hasil yang lebih baik.
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Lampung

Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

ABSTRACK

Electronic Service System or Electronic Services abbreviated E-Services is an application that utilizes Information
and Communication Technology. Electronic Services is a service over the Internet, which refers to trade over the
internet, customer support, including non-commercial services that are normally provided by government
agencies. The banking industry with e-banking, aviation industry with e-ticketing, the government with the e-
government and e-education industry with learningnya.

One of the electronic services that are served by the College is SIAKAD Online, an Academic Information System
is built centralized, up-to-date, and in real time to provide convenience to the academic community in the
administration of the academic campus online. By using Siakad Online, then the quality of student academic
services received will increase, particularly in terms of the accuracy of information, transfer of information,
efficiency and timeliness.

The purpose of this study was to determine the effect the quality of electronic services Siakad Online
comprising interaction quality electronic services (e-core service quality) and the quality of after sales
service electronic (e-recovery service quality) to the satisfaction of the students at the Faculty of
Economics and Business, University of Lampung with population this research is the students of the
Faculty of Economics and Business, University of Lampung. A sample of 100 respondents, through non-
probability sampling method with random sampling techniques.

The result showed that the hypothesis that the quality of the interaction of electronic services (e-core service
quality) Online Siakad University of Lampung positive and significant impact on student satisfaction Faculty of
Economics and Business (β 0.480; t 5.640; sig 0.00). Furthermore, the hypothesis that the quality of after sales
service electronic (e-recovery service quality) Online Siakad University of Lampung positive and significant
impact on student satisfaction Faculty of Economics and Business unanswered and can be supported by the results
of this study (β 0.346; t 4.066; sig 0.00 ).

ABSTRAK

Sistem Layanan Elektronik atau Electronic Services yang disingkat E-Services merupakan suatu aplikasi yang
memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Layanan elektronik merupakan layanan melalui internet
yang mengacu kepada perdagangan melalui internet, dukungan pelanggan, termasuk layanan non-komersial yang
biasanya disediakan oleh lembaga pemerintah. Industri perbankan dengan e-banking, industri penerbangan dengan
e-ticketing, pemerintah dengan e-government dan industri pendidikan dengan e-learningnya.

Salah satu layanan elektronik yang disuguhkan oleh Perguruan Tinggi adalah SIAKAD Online, merupakan Sistem
Informasi Akademik yang dibangun secara terpusat, up-to-date, dan real time untuk memberikan kemudahan
kepada sivitas akademika dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Dengan menggunakan
Siakad Online, maka kualitas pelayanan akademik yang diterima mahasiswa akan meningkat, terutama dalam hal
keakuratan informasi, transfer informasi, efisiensi dan ketepatan waktu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan elektronik Siakad Online yang terdiri
dari kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service quality) dan kualitas layanan purna elektronik (e-recovery
service quality) terhadap kepuasan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan
populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sampel sebanyak
100 responden, melalui metode non probability sampling dengan teknik random sampling.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesi yang menyatakan kualitas interaksi layanan elektronik (e-core
service quality) Siakad Online Universitas Lampung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (β 0,480; t 5.640;  sig  0,00). Selanjutnya hipotesis yang menyatakan
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bahwa kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality) Siakad Online Universitas Lampung
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis terjawab dan dapat
didukung oleh hasil penelitian ini (β 0,346; t 4,066;  sig  0,00).

I.  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem teknologi informasi dan komunikasi memberikan lima peran utama dalam organisasi, yaitu untuk
meningkatkan; a) efisiensi; b) efektivitas; c) komunikasi; d) kolaborasi; dan e) kompetitif.  Hadirnya internet
dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menunjang kelima peranan tersebut terhadap operasional dan
layanan suatu organisasi terutama perannya sebagai saluran komunikasi, publikasi dan penyampaian informasi
yang dibutuhkan.

Sistem Layanan Elektronik atau Electronic Services yang disingkat E-Services merupakan suatu aplikasi
terkemuka yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Layanan elektronik adalah penyediaan
layanan melalui internet yang mengacu kepada perdagangan melalui internet, dukungan pelanggan, termasuk
layanan non-komersial yang biasanya disediakan oleh lembaga pemerintah. Lu (2001) mengidentifikasi sejumlah
manfaat dari layanan elektronik, beberapa diantaranya:

1. Mengakses basis pelanggan yang lebih besar
2. Memperluas jangkauan pasar
3. Menurunkan penghalang masuk ke pasar baru dan biaya mendapatkan pelanggan baru
4. Alternatif saluran komunikasi ke pelanggan
5. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan
6. Meningkatkan citra perusahaan
7. Mendapatkan keunggulan kompetitif
8. Potensi peningkatan pengetahuan pelanggan

Berkaitan dengan manfaat diatas, kini E-Service bukan lagi sebagai bentuk nilai tambah yang disampaikan kepada
konsumen melainkan sudah menjadi ‘menu wajib’ yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Hampir sebagian besar
pelayanan jasa menggunakan sistem layanan elektronik atau E-Service pada setiap kegiatan penyampaian jasa
suatu perusahaan. Industri perbankan dengan e-banking, industri penerbangan dengan e-ticketing, pemerintah
dengan e-government dan industri pendidikan dengan e-learningnya.

Selain e-learning layanan elektronik yang disuguhkan oleh industri pendidikan dalam hal ini Perguruan Tinggi,
terdapat juga Siakad Online. Siakad Online atau Sistem Informasi Akademik Online adalah suatu Sistem
Informasi Akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi
akademik kampus secara online, seperti proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), pembuatan kurikulum,
pembuatan jadwal kuliah, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengisian nilai, pengelolaan data dosen dan
mahasiswa. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai pendukung untuk analisis data dalam menentukan keputusan
kampus. Siakad Online mengelola seluruh data secara terintegrasi sehingga data akan selalu up-to-date, realtime
dan selalu siap untuk digunakan, serta mengurangi kemungkinan duplikasi data karena Siakad Online
menggunakan sistem basis data terpusat. Dengan menggunakan Siakad Online, maka kualitas pelayanan akademik
yang diterima mahasiswa akan meningkat, terutama dalam hal keakuratan informasi, transfer informasi, efisiensi
dan ketepatan waktu.

Salah satu Perguruan Tinggi yang mengadopsi sistem Siakad Online ini adalah Universitas Lampung. Sejak tahun
2000, Sistem Informasi Akademik (Siakad) bisa diakses secara online oleh seluruh civitas akademika Universitas
Lampung. Untuk keperluan akademik, diperlukan pembuatan KRS, dan KHS yang di dalamnya berisi data mata
kuliah yang diambil oleh mahasiswa setiap semesternya, nilai yang diperoleh dan Indeks Prestasi (IP) tiap
semester, IPK, pembimbing akademik, daftar mata kuliah yang dikeluarkan setiap semester. Untuk memenuhi
kebutuhan penting tersebut, Universitas Lampung memfasilitasi mahasiswa dan seluruh civitas akademikanya
dengan Siakad Online.

Siakad digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem akademik dan meningkatkan kualitas layanan Sistem
Informasi Akademiknya. Dengan penggunaan sistem teknologi informasi pada proses akademiknya, diharapkan
akan menaikkan respons konsumen yang akhirnya akan menciptakan kepuasan dalam hal ini mahasiswa sebagai
pelanggan dari Perguruan Tinggi dan citra Perguruan Tinggi itu sendiri.
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1.2  Permasalahan

Siakad Online memberikan kemudahan kepada para pengguna yakni seluruh mahasiswa, dosen dan civitas di
Universitas Lampung untuk senantiasa dapat memantau perkembangan setiap kegiatan akademik yang ada
didalam kampus, mulai dari Kartu Rencana Studi, Daftar Nama Kelas, Mata Kuliah yang disajikan pada semester
berjalan, Kartu Hasil Studi yang berkenaan dengan nilai dan IPK mahasiswa, pencarian data mahasiswa maupun
dosen, dan beberapa fitur lainnya yang disajikan oleh Siakad Online sehingga setiap proses akademik mahasiswa
dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Walau banyak  fitur yang diberikan Siakad Online, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa
kekurangan dari sisi fitur dan akses Siakad Online yang digunakan Universitas Lampung, yaitu belum adanya
rekapitulasi berapa jumlah mahasiswa yang lulus per periode wisuda, rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
lulusan, rata-rata IPK per angkatan, berapa banyak mahasiswa yang lulus, aktif, dan Drop Out (DO) per angkatan
dalam satu jurusan, masa studi rata-rata per periode lulusan, dan data statistik mahasiswa.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan penelitian ini adalah apakah kualitas layanan elektronik Siakad
Online dan kualitas layanan purna elektronik Siakad Online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan elektronik Siakad Online  kualitas
layanan purna elektronik Siakad Online terhadap kepuasan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung.

1.4  Kerangka Pemikiran

Kajian pada penelitian ini diambil dari konsep Parasuraman et al., (2005) yang mengukur kualitas layanan online
yang berasal dari service quality secara tradisional, bahwa menurutnya e-service quality adalah melibatkan proses
pengalaman interaksi dengan website selama layanan berlangsung dan sesudah layanan online diterima. Dimensi
inti dari proses layanan online dikembangkan sebagai E-S-QUAL (e-core service quality) untuk mengukur
kualitas layanan online, yang terdiri atas:

1. Efesiensi (efficiency): Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses dan menggunakan situs, kemampuan
dari pelanggan untuk mendapatkan website, dimana untuk menemukan fitur layanan yang diinginkan dan
informasi yang berhubungan dengan layanan tersebut, dan mencari kebenarannya dengan sedikit usaha.

2. Pemenuhan (fulfillment): tingkat bagaimana situs menjanjikan seperti penyampaian layanan. Berhubungan
dengan akurasi dari janji layanan.

3. Ketersediaan sistem (system availability): fungsi koreksi teknikal dari situs. Berhubungan dengan fungsional
tehnik dari situs, terutama bagian-bagian dari situs yang tersedia dan dapat berfungsi dengan baik

4. Privasi (privacy): tingkat dimana situs aman dan melindungi informasi pelanggan. Jaminan data perilaku
pelanggan dalam menggunakan situs.

Sedangkan ukuran kualitas layanan online sesudah proses layanan diterima yakni sebagai E-Rec-S-QUAL (e-
recovery service quality), terdiri atas:
1. Ketanggapan (responsiveness): efektifitas dalam mengatasi masalah melalui situs. Kemampuan dari layanan

online untuk menyediakan informasi yang diperlukan ketika terjadi masalah, memiliki mekanisme dalam cara
penanganannya.

2. Kompensasi (compensation): tingkat situs memberikan kompensasi kepada pelanggan atas masalah yang
dialami.

3. Kontak (contact): ketersediaan dalam membantu melalui telepon atau secara online. Pelanggan dapat
melakukan kontak langsung melalui media telepon atau media online lainnya yang disediakan.

Gambar 1. Pengaruh kualitas layanan elektronik terhadap kepuasan



190

1.5  Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran di atas maka hipotes penelitian sebagai
berikut:

H1 :  Kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service quality) Siakad Online     Universitas  Lampung
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

H2 :  Kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality) Siakad Online Universitas Lampung
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

II.  METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan mendeskripsikan karakteristik,
mengestimasi persepsi, dan menentukan tingkat asosiasi terhadap beberapa variabel yang diteliti. Pada penelitian
yang bersifat deskriptif, peneliti telah memiliki gambaran lebih awal tentang masalah yang akan diteliti, sehingga
memiliki formulasi hipotesis yang spesifik.

2.2  Metode Pengumpulan Data

2.2.1  Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka bertujuan untuk mendapatkan dasar teoritis yang akan dipakai dalam pembahasan penelitian ini
yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, karangan ilmiah sebelumnya, juga buku-buku yang
berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

2.2.2  Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan
penyebaran quesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk rnengukur variabel penelitian yang
dikembangkan dari kerangka pemikiran.

2.3  Penelitian Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan
jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang yang diambil menggunakan metode non probability sampling
dengan teknik random sampling.

2.4.  Definisi Operasional Varibel

Tabel 1.  Definisi Operasional Variabel

Variabel Sub Variabel - Indikator

Kepuasan (Y)
Perasaan senang atau
kecewa seseorang yang
timbul dari
membandingkan kinerja
produk yang
dipersepsikan (atau hasil)
terhadap ekspektasi
seseorang.

- Puas atas layanan Siakad Online yang
disediakan Unila

- Puas ketika administrasi akademik melalui
Siakad Online berhasil sukses

- Layanan Siakad Online sesuai dengan yang
diharapkan
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Variabel Sub Variabel - Indikator

E-S-QUAL
(e-core service quality)
(X1)
Proses pengalaman
interaksi dengan website
selama layanan
berlangsung

Efisiensi (efficiency)
Kemudahan dan kecepatan
dalam mengakses dan
menggunakan situs

- Tampilan halaman Siakad Online
memudahkan mencari apa yang butuhkan

- Tampilan Siakad Online memudahkan
menggapai halaman demi halaman

- Informasi di Siakad Online terkelola dengan
baik

- Siakad Online loading dengan cepat
- Siakad Online mudah diakses
- Siakad Online memudahan kegiatan

administrasi akademik kampus
Pemenuhan (fulfillment):
Tingkat akurasi penyampaian
layanan situs seperti yang
dijanjikan

- Siakad Online selalu tersedia
- Siakad Online bekerja dengan baik
- Halaman Siakad Online tidak hang atau

freeze

Ketersediaan sistem
(system availability):
Fungsi teknikal dari situs.

- Siakad Online bekerja sesuai yang
dijanjikan

- Siakad Online mengelola informasi
administrasi akademik secara online dengan
cepat

- Siakad Online mengelola informasi
administrasi akademik secara online dengan
tepat

- Siakad Online menyediakan dan mengolah
data informasi secara benar

- Informasi yang disediakan Siakad Online
benar dan dapat dipercaya

Privasi (privacy)
Tingkat dimana situs aman
dan melindungi informasi
pelanggan. Jaminan data
perilaku pelanggan dalam
menggunakan situs.

- Siakad Online melindungi informasi
aktivitas penggunaan Siakad Online

- Siakad Online melindungi semua informasi
akademik

- Siakad Online tidak menyebarkan data
pribadi ke situs-situs lain

E-Rec-S-QUAL
(e-recovery service
quality)
(X2)

Ukuran kualitas layanan
online sesudah proses
layanan diterima

Ketanggapan
(responsiveness):
Kemampuan dari layanan
online dalam mengatasi
masalah melalui situs.

- Kesalahan input data pada Siakad Online
mudah untuk diperbaiki atau diedit

- Jika terjadi permasalahan Siakad Online
Puskom dapat menjanjikan perbaikan dan
penyelesaian

- Jika terjadi permasalahan Siakad Online
Puskom dapat memberikan solusi cepat

- Puskom menanggapi pengaduan
permasalahan Siakad Online dengan cepat

Kompensasi (compensation):
Tingkat situs memberikan
kompensasi kepada
pelanggan atas masalah yang
dialami.

- Saat terjadi error system pada Siakad
Online, Puskom dapat menangani dengan
baik

- Puskom selalu bersedia menyelesaikan
masalah Siakad Online

Kontak (contact)
Ketersediaan kontak
langsung yang dapat
dihubungi melalui media
telepon atau media online
lainnya yang disediakan.

- Tersedia layanan atau bantuan darurat yang
mudah diakses pada halaman Siakad Online

- Tersedia layanan interaktif (interactive
Support System) pada Siakad Online

- Pada halaman Siakad Online tersedia nomor
telepon atau alamat email yang dapat
dihubungi

2.5  Metode Pengukuran Data

Teknik pengukuran data yang digunakan adalah dengan skala likert. Menurut Hasan (2002: 72) skala likert
merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik), seperti
sikap, pendapat, persepsi sosial seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejal Pengukuran variabel-
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variabel penelitian pada kuesioner ini dilakukan dengan Skala likert (5-skala), pembobotan skala likert tersebut
sebagai berikut:

 Sangat Tidak Setuju (1)
 Tidak Setuju (2)
 Netral (3)
 Setuju (4)
 Sangat Setuju (5)

2.6  Uji Instrumen Penelitian

2.6.1  Uji validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan rumus Pearson Product Moment. Bila korelasi tiap item
tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka item pertanyaan tersebut akan membentuk variabel yang kuat dan
valid (Barker, Pinstrang & Elliot, 2002).

Tabel 2 Hasil Uji Validitas
No Pernyataan r- hitung

Kepusan (Y)
1. Puas atas layanan Siakad Online yang disediakan Unila 0.901
2. Puas ketika administrasi akademik melalui Siakad Online berhasil sukses 0.810
3. Layanan Siakad Online sesuai dengan yang diharapkan 0.841
Kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service quality) (X1)
Efisiensi
4. Tampilan halaman Siakad Online memudahkan mencari apa yang butuhkan 0.606
5. Tampilan Siakad Online memudahkan menggapai halaman demi halaman 0.706
6. Informasi di Siakad Online terkelola dengan baik 0.655
7. Siakad Online loading dengan cepat 0.622
8. Siakad Online mudah diakses 0.691
9. Siakad Online memudahan kegiatan administrasi akademik kampus 0.720

Pemenuhan Layanan
10. Siakad Online selalu tersedia 0.779
11. Siakad Online bekerja dengan baik 0.744
12. Halaman Siakad Online tidak hang atau freeze 0.675

Ketersediaan Sistem
13. Siakad Online bekerja sesuai yang dijanjikan 0.729
14. Siakad Online mengelola informasi administrasi akademik secara online dengan

cepat
0.831

15. Siakad Online mengelola informasi administrasi akademik secara online dengan
tepat

0.776

16. Siakad Online menyediakan dan mengolah data informasi secara benar 0.712
17. Informasi yang disediakan Siakad Online benar dan dapat dipercaya 0.713

Kerahasiaan
18. Siakad Online melindungi informasi aktivitas penggunaan Siakad Online 0.808
19. Siakad Online melindungi semua informasi akademik 0.793
20. Siakad Online tidak menyebarkan data pribadi ke situs-situs lain 0.730

Kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality)
Responsif
21. Kesalahan input data pada Siakad Online mudah untuk diperbaiki atau diedit 0.684
22. Jika terjadi permasalahan Siakad Online Puskom dapat menjanjikan perbaikan

dan penyelesaian
0.728

23. Jika terjadi permasalahan Siakad Online Puskom dapat memberikan solusi cepat 0.824
24. Puskom menanggapi pengaduan permasalahan Siakad Online dengan cepat 0.627

Kompensasi
25. Saat terjadi error system pada Siakad Online, Puskom dapat menangani dengan

baik
0.935

26. Puskom selalu bersedia menyelesaikan masalah Siakad Online 0.931
Kontak
27. Tersedia layanan atau bantuan darurat yang mudah diakses pada halaman Siakad 0.868
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Online
28. Tersedia layanan interaktif (interactive Support System) pada Siakad Online 0.904
29. Pada halaman Siakad Online tersedia nomor telepon atau alamat email yang

dapat dihubungi
0.839

Sumber : Data diolah, 2013

2.6.2  Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah alat ukur dapat mengukur dan dapat mengungkapkan
secara tepat dan akurat apa yang diukur. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran
memberikan hasil yang konsisten. Perkiraan dalam penelitian ini digunakan Cronbach's Alpha, yang menunjukkan
bagaimana tingginya butir-butir kuesioner berkorelasi dan berhubungan. Nilai alpha minimum dapat diterima
(acceptability) adalah 0.6 (Hair et al., 1998).

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas
No Pernyataan Nilai Alpha Cronbach

1 Efisiensi 0.742
2 Pemenuhan Layanan 0.793
3 Ketersediaan Sistem 0.809
4 Privasi 0.816
5 Ketanggapan 0.785
6 Kompensasi 0.850
7 Kontak 0.831
8 Kepuasan 0.806

Sumber : Data diolah, 2013

2.7  Alat Analisis

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji bagaimana hubungan dan pengaruh antara variabel
dependen kepuasan mahasiswa dengan variabel independen kualitas interaksi layanan elektronik (e-core
service quality) dan kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality).

Y = β0 + β1X1  +  β2X2  +  e
Dimana,

Y = Kepuasan mahasiswa
β = Koefisien regresi
X1 = Kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service quality)
X2 = Kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality)

III.  PEMBAHASAN

3.1  Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini diambil 100 responden dengan karakteristik sebagai berikut:

Table 4.  Karakteristik Responden

No. Keterangan Jumlah Responden

1.
Jenis Kelamin

Laki-laki 36

Perempuan 64

2.

Angkatan

2009 12

2010 8

2011 40

2012 40

3.
Tempat Mengakses Siakad Online

Kampus 16
Rumah 74
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Warnet 4

Lain-lain 6

4.

Rata-rata Mengakses Siakad Online
pada Setiap Semester

< 5 kali 6
5 – 10 kali 65

10 – 20 kali 22

>20 7

Sumber: Data diolah, 2013
3.2  Analisis Kuantitatif

Berikut ini hasil analisis regresi dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan
menggunakan metode Stepwise berikut ini.

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service quality) mempunyai pengaruh yang positif terhadap
kepuasan secara signifikan ( β 0,480; t 5.640;  sig  0,00) pada alpha (α) 5%. Semakin tinggi kualitas interaksi
layanan elektronik Siakad Online maka mahasiswa semakin puas terhadap Universitas Lampung.

Variabel kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality) mempunyai pengaruh yang positif terhadap
kepuasan secara signifikan ( β 0,346; t 4,066;  sig  0,00) pada alpha (α) 5%. Semakin tinggi kualitas layanan purna
elektronik (e-recovery service quality) mahasiswa semakin puas terhadap Universitas Lampung.

Berdasarka atas hasil regresi tersebut juga diperoleh nilai R sebesar 0.740 ini menunjukkan antara Variabel
kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service quality) dan Variabel kualitas layanan purna elektronik (e-
recovery service quality) memiliki hubungan yang kuat. Selanjutnya nilai R2 sebesar 0.548  bearti sekitar  54.8%
variabel kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service
quality) dan variabel kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality).

Table 5. Uji Hipotesis

Variabel
Dependen

Variabel Independen
Beta

Standardize
Coefficient

Nilai t Signifikansi Hipotesis
Terima / Tolak

Kepuasan
Mahasiswa

kualitas interaksi layanan
elektronik  (e-core service
quality)

0.480 5.640 0.000 H1 Terima

kualitas layanan purna
elektronik (e-recovery service
quality)

0.346 4.066 0.000 H2 Terima

Hipotesi yang menyatakan kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service quality) Siakad Online Universitas
Lampung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
didukung oleh hasil penelitian ini (β 0,480; t 5.640; sig 0,00). Ini mengindikasikan bahwa kepuasan mahasiswa
terhadap Universitas Lampung dapat dipengaruhi oleh kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service
quality) yakni proses pengalaman mahasiswa saat berinteraksi dengan website selama layanan berlangsung yang
meliputi efisiensi, pemenuhan layanan, ketersediaan sistem dan privasi.

Selanjutnya hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality)
Siakad Online Universitas Lampung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas

Coefficients(a)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.070 1.046 -1.022 .309

e-core service quality 0.127 0.022 0.480 5.640 .000

e-recovery service quality 0.139 0.034 0.346 4.066 .000
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Ekonomi dan Bisnis terjawab dan dapat didukung oleh hasil penelitian ini (β 0,346; t 4,066; sig  0,00). Hal ini
mengidikasikan bahwa ukuran kualitas layanan online sesudah proses layanan yang diterima mahasiswa

IV.  SIMPULAN DAN SARAN

4.1   Simpulan

Hipotesi yang menyatakan kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service quality) Siakad Online Universitas
Lampung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
didukung oleh hasil penelitian ini (β 0,480; t 5.640;  sig  0,00). Ini mengindikasikan bahwa kepuasan mahasiswa
terhadap Universitas Lampung dapat dipengaruhi oleh kualitas interaksi layanan elektronik (e-core service
quality) yakni proses pengalaman mahasiswa saat berinteraksi dengan website selama layanan berlangsung yang
meliputi efisiensi, pemenuhan layanan, ketersediaan sistem dan privasi.

Selanjutnya hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas layanan purna elektronik (e-recovery service quality)
Siakad Online Universitas Lampung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis terjawab dan dapat didukung oleh hasil penelitian ini (β 0,346; t 4,066;  sig  0,00). Hal ini
mengidikasikan bahwa ukuran kualitas layanan online sesudah proses layanan yang diterima mahasiswa

4.2  Saran

Berdasarkan penelitian ini ditemukan juga bahwa walaupun mahasiswa puas tetapi ditemukan masih terdapat
beberapa kelemahan dari layanan Siakad Online yang diterima mahasiswa, diantaranya adalah terkadang loading
Siakad Online lambat sekali terutama pada saat-saat pengisisan KRS oleh mahasiswa dan pengisian nilai oleh
dosen hal ini disebabkan dengan banyaknya mahasiswa maupun penggunakan lainnya mengakses Siakad Online
pada saat tersebut. Seringkali Siakad Online juga sulit diakses terutama jika dari luar lingkungan Universitas
Lampung dan ketika hari libur, kondisi ini disebabkan karena seringkali pada hari libur server Siakad Online mati.
Untuk itu diharapkan UPT-Puskom dan Universitas Lampung bisa melakukan perbaikan pelayanannya dalam
rangka memberikan pelayanan prima sehingga manfaat Siakad Online bisa ebih dirasakan oleh para penggunanya.

Dari Sisi fitur Siakad online yang dipakai masih terdapat beberapa kekurangan yaitu, belum adanya rekapitulasi
berapa jumlah mahasiswa yang lulus per periode wisuda, rata-rata IPK lulusan, berapa banyak mahasiswa yang
lulus, aktif, dan DO dalam satu angkatan jurusan, masa studi rata-rata per periode lulusan, dan statistic mahasiswa.
Oleh sebab itu, diharapkan Universitas Lampung melalui UPT-Puskom dapat melengkapi fitur-fitur tersebut guna
melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya.
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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 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
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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.

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
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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) 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
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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.

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

IR =
e

mp

T

RR 

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=
p

fp

σR
)E(R)E(R 

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.

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
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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 =
p

fp

β
)(RE)(RE 

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

Fp = (Rp – Rf) – (Rm – Rf) 







m

p

σ
σ

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

Sp =
DR

MARRp 

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 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.
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Tabel 1: Kinerja Reksa Dana Saham
Reksa 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 Istimewa 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 Prestasi Plus 0,0277 0,0820 0,0005 0,0062 0,0829 0,0004

BNP Paribas Pesona 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 Pesona 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 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
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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 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
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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.

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

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 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
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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 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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Pengaruh Cause related Marketing pada Loyalitas
Konsumen yang Dimediasi oleh Citra Merek

(Studi pada Larutan Penyegar Cap Badak)

DWI ASRI SITI AMBARWATI
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ABSTRAK

Caused-Related Marketing (CRM) adalah salah satu bagian dari tanggung jawab perusahaan yang
berhubungan langsung dengan penjualan. Dalam hal ini, sebuah perusahaan yang bermitra dengan
sebuah organisasi nirlaba, menciptakan hubungan saling menguntungkan yang dirancang untuk
meningkatkan penjualan produk tertentu dan untuk mendapatkan dukungan keuangan untuk amal.

CRM dalam penelitian ini dihipotesiskan akan memiliki pengaruh pada loyalitas konsumen.
Loyalitas konsumen dalam hal ini memiliki empat tahapan yaitu: loyalitas kognitif, loyalitas afektif,
loyalitas konatif dan loyalitas perilaku. Pada penelitian ini kampanya CRM juga dihipotesiskan memiliki
pengaruh pada citra merek yang sekaligus sebagai variabel mediasi dari pengaruh kampanye CRM pada
loyalitas konsumen.

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan desain survei dan produk yang dijadikan subjek
penelitian adalah larutan penyegar Cap Badak yang baru saja melakukan kampanye CRM pada Juni
2012. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dan menggunakan asumsi dari Baron dan Kenny
(1986) untuk menguji variabel mediasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye CRM yang dilakukan oleh larutan penyegar
Cap Badak memiliki pengaruh yang positif pada loyalitas konsumen dan citra merek. Sedangkan citra
merek memediasi secara parsial pengaruh dari kampanye CRM pada loyalitas konsumen.

ABSTRACT

Caused-Related Marketing (CRM) is one part of the responsibility of the company that relate directly to
sales. In this case, a company that partnered with a nonprofit organization, creates a mutually beneficial
relationship designed to increase the sales of certain products and to obtain financial support for charity.

CRM hypothesized in this study will have an impact on customer loyalty. Consumer loyalty in that it has
four stages, namely: cognitive loyalty, affective loyalty, conative loyalty and loyalty behavior. In this study, the
CRM campaign also hypothesized to have an influence on brand image as well as mediating variables influence
on consumer loyalty CRM campaign.

Design research in this study using survey design and products that are used as research subjects
is the solution Rhino Cap fresheners that just do CRM campaign in June 2012. The analysis tool used is
regression and using the assumptions of Baron and Kenny (1986) to test the mediating variables.
Results from this study indicate that the campaign conducted by the CRM solution fresheners Cap
Rhinos have a positive influence on consumer loyalty and brand image. While the brand image partially
mediates the effect of CRM campaigns on consumer loyalty.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategi pemasaran selalu mengalami perubahan dan perkembangan, dan salah satu hal yang sedang
berkembang saat ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang juga biasa disebut tanggung
jawab sosial perusahaan sebagai strategi untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan (Kotler dan
Lee, 2005). Perusahaan yang memahami tanggung jawab sosial yang lebih baik mulai menerapkan CSR
ke dalam strategi perusahaan yang memungkinkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang
bersaing pada posisi perusahaan dan tidak hanya menguntungkan para pemegang saham tetapi juga
bermanfaat bagi publik (masyarakat sekitar) (Galberth, 2008).

Menurut Daniri (2008), CSR menjadi melekat dengan strategi bisnis perusahaan meningkatkan daya
saing melalui reputasi dan kesetiaan merek (loyalitas) atau citra perusahaan. Baik reputasi dan kesetiaan
akan menjadi keunggulan bersaing perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh pesaing. Di sisi lain,
keinginan konsumen untuk membeli produk berdasarkan criteria nilai-nilai dan etika akan mengubah
perilaku konsumen. Investasi perusahaan untuk CSR tidak hanya dianggap sebagai tambahan biaya,
tetapi juga sebagai sarana bagi perusahaan untuk tinggal di dunia usaha yang semakin kompetitif (Samy
et al., 2010).

Pengembangan CSR di Negara-negara asing telah sangat popular. Bahkan di beberapa negara CSR
digunakan sebagai satu indikator penilaian kinerja perusahaan dengan menyebutkan informasi tentang
CSR dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan di Indonesia penerapan CSR dimulai pada awal
tahun 2000, meskipun berbagai kegiatan dengan esensi yang sama telah berjalan sejak 1970 dalam
bentuk yang paling sederhana seperti sumbangan untuk bencana yang dimasukan dalam operasi
perusahaan (Daniri, 2008).

Aktivitas CSR yang berhubungan langsung dengan pemasaran adalah strategi Cause-Related
Marketing (CRM) yang menggabungkan inisiatif kepedulian sosial perusahaan dengan aktivitas
pemasaran. CRM adalah aktivitas pemberian kontribusi atau menyumbang sebagian pendapatan kepada
isu/kegiatan sosial tertentu yang dikaitkan dengan penjualan atau penggunaan produk (Dewi, 2009).

Dalam hal ini, sebuah perusahaan yang bermitra dengan sebuah organisasi nirbala, menciptakan
hubungan saling menguntungkan yang dirancang untuk meningkatkan penjualan produk tertentu dan
untuk mendapatkan dukungan keuangan untuk amal. Banyak yang menganggap ini sebagai win-win-win,
karena memberikan konsumen kesempatam untuk berkontribusi gratis untuk amal favorit mereka, berarti
kemenangan bagi konsumen, organisasi nirlaba (isu sosial) dan perusahaan yang memproduksi produk
(pemasar).

Kampanye CRM yang dilakukan perusahaan memberikan dampak positif bagi citra dari perusahaan
dan merek produk yang bekerjasama dengan perusahaan nirlaba dan isu sosial yang didukung oleh
kampanye tersebut. Hal ini semakin terlibat apabila konsumen memiliki jiwa sosial yang tinggi
(altruism) dan memiliki keterkaitan secara psikologis dengan isu sosial yang ditunjuk (Sihombing, 2005;
Strahilevitz, 1999).

CRM adalah strategi pemasaran yang berkolaborasi dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh
perusahaan, karena berhubungan langsung dengan penjualan maka CRM akan memiliki pengaruh
langsung terhadap perilaku konsumen (Send an Bhattacharya, 2001) yang berarti akan mengubah respon
konsumen atas suatu merek produk yang melakukan strategi CRM. Respon konsumen itu dapat berupa
persepsi, perasaan, dan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap suatu merek produk. Di mana
persepsi, perasaan dan keputusan pembelian oleh konsumen ini dapat disederhanakan dalam satu
konstruk yaitu loyalitas merek.

Loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Loyalitas merek
terdiri dari loyalitas secara konatif, kognitif, afektif dan behavioral (Dharmmesta, 1999). Komponen
afektif memperhatikan emosi (positif/negatif) yang konsumen rasakan terhadap merek. Komponen
kognitif mengenai pengetahuan tentang merek. Komponen konatif berkaitan dengan perilaku konsumen
yang cenderung atau bermaksud untuk membeli produk dari merek tertentu. Komponen behavioral
berkaitan dengan perilaku konsumen melakukan pembelian produk.
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CRM yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama akan meningkatkan loyalitas merek
produk yang melakukan strategi CRM (Till dan Nowak, 2000) begitu pula kesesuaian antara bisnis inti
dari perusahaan dan isu sosial yang bergabung dalam kegiatan kampanye CRM (Pracejus dan Olsen,
2004) dapat meningkatkan keefektifan dari kampanye CRM yang diselenggarakan. Hal tersebut akan
menguntungkan bagi perusahaan untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri dan keuntungan perusahaan
secara finansial. Loyalitas merek yang tercipta dapat mengakibatkan perusahaan melakukan harga
premium terhadap produk tanpa membuat konsumen meninggalkan merek produk tersebut, selain itu
perusahaan dapat mengambil keuntungan bila terdapat promosi dari mulut ke mulut yang positif yang
dilakukan oleh para konsumen yang loyal.

Kegiatan CRM di Indonesia pernah dilakukan oleh Unilever terkait dengan merek produk sabun
Lifebuoy yang bekerjasama dalam kegiatan perbaikan sanitasi sekolah, dan Dove Hair Therapy dengan
program ‘Dove Sisterhood’nya, perusahaan Danone dengan produk air minum dalam kemasan merek
Aqua dengan program 1 liter untuk 10 liter dan masih ada beberapa perusahaan lain yang melakukan
kegiatan CRM tanpa melakukan iklan yang besar-besaran seperti perusahaan Sophie Martin dan
Bodyshop. Saat ini perusahaan yang baru saja melakukan kampanye CRM-nya adalah PT.Sinde Budi
Sentosa yang memproduksi larutan penyegar Cap Badak yang akan mendonasikan sebagian dari
penjualan larutan penyegar Cap Badak untuk pelestarian badak. PT. Sinde Budi Sentosa dalam
kampanye ini bekerjasama dengan WWF Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini sebelumnya banyak meneliti pengaruh CRM pada sikap dan niat untuk membeli,
diantaranya adalah Tangari et al. (2010), Lafferty dan Edmonson (2009) dan Hajjat (2003) sedangkan
menurut Webb dan Mohr (1988) CRM memiliki pengaruh pada sikap tetapi tidak pada niat untuk
membeli dan Wymer dan Samu (2009) mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh CRM pada sikap
merek.

Penulis dalam hal ini menyederhanakan variabel-variabel dari sikap, dan niat untuk membeli
konsumen menjadi variabel loyalitas konsumen, yang mana loyalitas merupakan tujuan akhir dari suatu
perusahaan agar memperoleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

Penulis juga akan melihat pengaruh dari kampanye CRM pada citra merek dari produk yang
berkaitan dengan isu sosial, hal ini disebabkan pada penelitian-penelitian terdahulu seperti pada
Sihombing (2005) dan Shabbir et al. (2010) menunjukkan bahwa kampanye CRM akan meningkatkan
citra merek dari produk dan citra yang baik merek produk dapat meningkatkan loyalitas dari konsumen.

Permasalahan secara praktis terjadi pada persaingn antara merek larutan penyegar Cap Badak dengan
larutan penyegar produksi PT. Kinocare yaitu larutan penyegar Cap Kaki Tiga. Yang mana PT. Sinde
Budi Sentosa adalah pemegang lisensi sebelumnya dari merek dagang larutan penyegar Cap Kaki Tiga,
tetapi dikarenakan adanya ketidaksesuaian kerjasama maka pemegang lisensi merek dagang larutan
penyegar Cap Kaki Tiga diambil alih oleh PT. Kinocare.     Sedangkan PT. Sinde Budi Sentosa
memproduksi larutan penyegar dengan merek baru yaitu Cap Badak.

Kampanye pelestarian badak ini merupakan salah satu usaha dari PT. Sinde Budi Sentosa untuk
memperbaiki citra perusahaan dan meningkatkan citra dari merek Cap Badak serta meningkatkan
konsumen yang loyal pada larutan penyegar Cap Badak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka mendorong penulis untuk meneliti bagaimana
pengaruh kegiatan CRM yang dilakukan perusahaan PT. Sinde Budi Sentosa pada loyalitas konsumen
dan citra merek larutan penyegar Cap Badak.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kegiatan CRM yang dilakukan perusahaan PT.
Sinde Budi Sentosa pada loyalitas konsumen dan citra merek larutan penyegar Cap Badak. Penelitian ini
juga bertujuan untuk mengetahui apakah citra merek memediasi pengaruh kampanye CRM pada
loyalitas konsumen.
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D. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini bermaksud agar dapat dimanfaatkan oleh:
1. Manfaat bagi penulis

Penulis akan lebih mengerti tentang bagaimana melakukan penelitian dengan baik dan benar, dan
untuk menambah pengalaman dalam mempraktekkan teori atau pengetahuan yang telah diterima.

2. Manfaat bagi pembaca
Hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi bagi yang berkepentingan
dengan CRM, citra merek dan loyalitas konsumen.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Definisi Cause-Related Marketing (CRM)

CRM memungkinkan perusahaan “berbuat baik dengan melakukan yang baik” dengan mengaitkan
pembelian produk perusahaan atau jasa dengan penggalangan dana untuk isu yang bermanfaat atau
organisasi amal (Kotler dan Amstrong, 2010). CRM harus terletak dalam konteks tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR). Dalam gagasan CSR, CRM adalah kegiatan pemasaran yang spesifik yang mana
perusahaan menjanjikan konsumen untuk menyumbangkan sumber daya perusahaan pada isu sosial
untuk setiap produk yang dijual atau jasa.

Dalam kampanye CRM, sebuah perusahaan berkomitmen untuk membuat kontribusi atau
menyumbang persentase dari pendapatan untuk alasan tertentu berdasarkan penjualan produk (Kotler
dan Lee, 2005). Umumnya penawaran ini diumumkan berlaku untuk periode waktu yang tertentu dan
untuk produk tertentu dan amal tertentu. Penjualan produk atau transaksi adalah yang paling
membedakan inisiatif ini, yang berisi pemahaman yang saling menguntungkan dan tujuan bahwa
program ini akan mengumpulkan dana untuk amal dan memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan
bagi perusahaan. Kampanye CRM bertujuan untuk: 1) untuk mendukung isu sosial dan 2) untuk
meningkatkan kinerja pemasaran (Varadarajan dan Menon,1988).

B. Loyalitas Konsumen

Pengertian loyalitas konsumen atau merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu
merek (Aaker, 1997). Loyalitas merek merupakan inti dari ekuitas merek yang menjadi gagasan sentral
dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan pelanggan pada sebuah merek.
Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentanan kelompok pelanggan dari serangan kompetitor
dapat dikurangi. Hal ini merupakan suatu indikator dari ekuitas merek yang berkaitan dengan perolehan
laba di masa yang akan datang karena loyalitas konsumen secara langsung dapat diartikan sebagai
penjualan di masa depan.

Menurut Dharmmesta (1999) terdapat dua pendekatan dalam pengukuran loyalitas konsumen yaitu
pendekatan sikap (attitudinal) dan pendekatan perilaku (behavioral). Pendekatan sikap sebagai
komitmen psikologis dan pendekatan perilaku yang tercermin dalam perilaku beli aktual. Niat loyal
terhadap merek merupakan fenomena sikap yang berkorelasi dengan perilaku atau merupakan suatu
proses psikologis.

Loyalitas memiliki tahap-tahap sebagai berikut:
1. Loyalitas kognitif (keyakinan) yaitu informasi merek yang dipegang oleh konsumen (yaitu,

keyakinan konsumen) harus menunjuk pada merek yang dianggap superior dalam persaingan.
2. Loyalitas sikap (afektif) artinya tingkat kesukaan konsumen harus lebih tinggi daripada merek

saingan, sehingga ada preferensi yang jelas pada merek.
3. Loyalitas niat (konatif) konsumen terhadap merek, artinya konsumen harus memiliki niat untuk

membeli merek tersebut bukannya merek lain, ketika keputusan beli dilakukan.
4. Loyalitas tindakan (behavioral), perilaku konsumen telah melakukan pembelian.
Pracejus dan Olsen (2003) menyatakan bahwa derajat dari kesesuaian merek dan isu dapat (2002)

mengusulkan bahwa perusahaan harus menunjukkan tingkat tertentu dari komitmen perilaku terhadap
kampanye CRM, akhirnya dapat menyebabkan konsumen untuk loyal terhadap merek.
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Kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak memiliki kesesuaian yang tinggi dengan isu sosial
pelestarian badak sehingga hipotesis yang dibuat oleh penulis adalah:
Hipotesis 1: Kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak berpengaruh positif pada loyalitas konsumen

C. Citra Merek

Penelitian terhadap merek merupakan topik yang penting bagi pemasar dan juga peneliti. Bagi
pemasar atau manajer, merek adalah aset yang sangat bernilai dalam bisnis dan merupakan komponen
inti dalam strategi perusahaan (Del Rio et al., 1997; Urde, 1994) dan juga sebagai faktor bagi kesuksesan
perusahaan pada pasar yang kompetitif. Citra dari perusahaan dapat dibangun oleh merek karena merek
memperlihatkan kualitas dan ukuran dari perusahaan (Kotler, 2000).

Pengertian dari citra merek adalah sebagai persepsi tentang merek di dalam ingatan konsumen
(Keller, 1993). Persepsi konsumen tersebut berwujud dan tidak berwujud (Engel et al., 1993) dan
merupakan ciri-ciri dan penampilan utama dari produk (Ataman dan Wengin, 2003).

CRM memiliki potensi untuk mempengaruhi secara langsung citra merek suatu produk. CRM dapat
meningkatkan citra merek suatu produk atau jasa (Adkins, 1999), sehingga hipotesis yang dirumuskan
penulis adalah:
Hipotesis 2: Kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak berpengaruh positif pada citra merek

Dalam pemasaran, citra merek menstimuli adanya sikap dan keputusan pembeli konsumen
(Andreassen, 1994). Hal ini menunjukkan citra yang baik dari suatu produk mendorong konsumen untuk
memiliki sifat yang positif terhadap produk dan mendorong konsumen untuk berniat melakukan
pembelian terhadap produk sampai melakukan tindakan pembelian terhadap produk bahkan melakukan
pembelian yang berulang-ulang. Yang mana hal ini mencerminkan loyalitas konsumen, sehingga penulis
merumuskan hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis 3: Citra merek memediasi pengaruh antara kampanye CRM pada loyalitas konsumen

D. Model Penelitian

Sumber: Dimodifikasi dari Sihombing (2005) dan Shabbir dan Kaufman (2010)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey, yaitu metode riset yang dalam

pengumpulan data primer melakukan Tanya-jawab dengan responden. Survei dilakukan terhadap sampel
(mengambil hanya sebagian unit populasi guna dijadikan unit observasi) yang diharapkan mewakili
populasi.

B. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian pustaka

Citra Merek

Loyalitas
Konsumen

Kampanye
CRM
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Pengumpulan data melalui penelitian pustaka yaitu dengan membaca buku atau literatur atau karya
ilmiah lainnya dan sumber data lain yang mempunyai hubungan dengan penulisan penelitian ini.

Penelitian lapangan

Pengumpulan data melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara memberikan daftar pertanyaan
(kuesioner) kepada responden untuk dijawab, kemudian jawaban dari setiap pertanyaan tersebut
ditentukan skornya dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur
pendapat, sikap dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sebuah fenomena sosial. Dengan
Skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item yang dapat berupa pertanyaan atau
pernyataan. Skala Likert yang digunakan yaitu skala (1, 2, 3, 4, 5) dengan kriteria umum untuk skor
yang digunakan untuk jawaban adalah:
 Sangat setuju, skor = 5
 Setuju, skor = 4
 Netral, skor = 3
 Tidak setuju, skor = 2
 Sangat tidak setuju, skor = 1

Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah melakukan pembelian produk larutan
penyegar Cap Badak di Bandar Lampung. Mengingat sangat besarnya jumlah populasi dalam penelitian
ini, maka pengambilan sampelnya menggunakan Purposive Sampling.
Besar sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan pendapat Roscoe (1975) dalam Sekaran dan
Bougie (2010) yang menjelaskan bahwa besar sampel sebaiknya di atas 30 dan kurang dari 500,
sehingga peneliti dalam hal ini menentukan bahwa besaran sampel yang digunakan adalah 200
responden.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah loyalitas konsumen sebagai variabel
terikat (Y2), citra merek sebagai variabel mediasi (M), sedangkan CRM strategik sebagai variabel bebas
(X).

Variabel terikat (Loyalitas konsumen)
Skala loyalitas konsumen diambil dari Quester dan Lim (2003) yang membagi loyalitas konsumen ke

dalam tiga komponen yang diadaptasi untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Komponen kognitif:

a. Pemikiran konsumen tentang merek produk “X” dibandingkan merek lain
b. Perhatian konsumen pada pembayaran produk “X” dibandingkan merek lain
c. Pertimbangan konsumen tentang produk “X” dibandingkan dengan merek lain
d. Kerelaan konsumen untuk membeli produk “X”

2. Komponen afektif:
a. Perasaan konsumen tentang membeli merek selain produk “X” jika produk “X” tidak tersedia
b. Jika konsumen gembira untuk memperoleh produk “X” dibandingkan dengan produk lain
c. Jika konsumen merasa sangat terikat dengan produk “X” dibandingkan dengan produk lain
d. Jika konsumen tertarik pada produk “X” dibandingkan dengan produk lain

3. Komponen konatif:
a. Keputusan pembelian konsumen pada produk “X” walaupun produk lain sedang diobral
b. Pilihan konsumen untuk tidak membeli merek lain selain produk “X” apabila produk “X”

tidak tersedia
c. Rekomendasi konsumen tentang menggunakan produk ‘X” kepada orang lain
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Skala loyalitas perilaku diambil dari Taylor et al. (2004) yang diadaptasi untuk mencapai tujuan
penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pembelian ulang konsumen pada produk “X”
b. Konsumen tidak akan menukar produk “X” dengan produk pesaing walaupun ada masalah pada

pelayanan atau produk tersebut

Variabel mediasi (Citra merek)
Citra merek menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Timmermann (2001) yang menunjukkan

bahwa citra merek harus:
a. Sebagai perwakilan dari pengganti merek yang muncul dalam ingatan konsumen
b. Bersangkutan dengan merek (relevan)
Berdasarkan definisi tersebut maka penulis menanyakan lima hal pada responden mengenai rasa dari

produk, fungsi dari produk, kemasan dari produk, variansi dari produk dan harga dari produk.

Variabel bebas (Kampanye CRM)
1. CRM strategik adalah kampanye CRM yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, adanya

kesesuaian antara inti bisnis perusahaan dengan isu sosial yang digabungkan dan investasi yang
besar yang dilakukan oleh perusahaan. Timbangan untuk mengukur CRM strategik diadaptasi
dari pengukuran Van Den Brink, Schroder dan Pauwels (2006) adalah:
 Perusahaan sejalan dengan isunya
 Program termasuk dalam program jangka panjang
 Investasi sumber daya perushaan tinggi
 Manajer senior terlibat dalam kampanye CRM

D. Metode Analisis Data
Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan seberapa baik suatu instrumen mengukur konsep yang
seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini, menggunakan uji CFA (confirmatory factor
analysis) dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution 16.0) sampai diperoleh hasil
yang valid. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
hendak diukurnya secara tepat dan benar.
Dalam melakukan analisis faktor, Hair et al. (2010) menetapkan nilai loading factor sebesar 0,4 sebagai
cutting point. Analisis faktor juga dilakukan untuk menilai variabel dan soal pertanyaan yang dianggap
layak untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis
Kaiser_Meyer_Olkin (KMO) dan Bartlett’s Test of Sphericity (BTS), yaitu apabila nilai KMO ≥ 0.5
(Hair et al., 2010:105) dan signifikansi dari BTS < 0.05 (Hair et al., 2010:105) , maka soal-soal
pertanyaan yang ada dapat dianalisis lebih lanjut.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukuran (instrument) yang

digunakan dapat dipercaya atau dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran.
Pengukuran reliabilitas ditunjukkan oleh koefisien Cronbach’s Alpha dan dapat diolah dengan bantuan
SPSS (Statistical Product and Service Solution 16.0).

Alat Analisis
Analisis Kualitatif

Menganalisis permasalahan dan mencari jalan pemecahan masalah dengan menggunakan data yang
terkumpul dari hasil kuesioner yang dihubungkan dengan teori pemasaran atau pendekatan-pendekatan
yang berkaitan dengan teori pengambilan keputusan.
Analisis kualitatif

Analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas dalam hal ini untuk menguji hipotesis. Model ini
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digunakan untuk mengukur pengaruh variabel laten dengan loyalitas konsumen untuk membeli, dengan
model regresi sebagai berikut:

Y = f (Fcrm)
Sedangkan persamaan regresi secara paling sederhana sebagai berikut:

Y = β0 +  β1 Fcrm + e
Keterangan:
Y = Loyalitas konsumen/ citra merek
β0 = Konstanta
Fcrm = Variabel CRM
β1 = Koefisien regresi
e = error term

Dengan melihat koefisien determinannya analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini juga menguji akibat dan
besar akibat dari satu atau lebih variable bebas terhadap satu variabel tak bebas, di mana dilakukan pada
tingkat keyakinan 95% (α=0.05).

Pengujian variabel mediasi dilakukan dengan menggunakan asumsi dari baron dan Kenny (1986).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah konsumen dari larutan penyegar Cap Badak,
yang telah membeli produk larutan penyegar Cap Badak dan mengetahui bahwa larutan Penyegar Cap
Badak sedang melakukan kegiatan kampanye CRM, yaitu bila konsumen membeli produk larutan
penyegar Cap Badak berarti telah ikut menyumbang untuk pelestarian badak di Ujung Kulon. Jumlah
responden adalah 200 orang. Karakteristik responden pada kuesioner meliputi jenis kelamin, usia, dan
pekerjaan. Secara umum, mayoritas responden adalah wanita sebanyak 110 orang (55%), dengan rata-
rata umur 24-35 tahun sebanyak 60%, dengan pekerjaan mayoritas pelajar (30%) dan PNS (30%).

Data karakteristik responden secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Karakteristik Jumlah Persentase
Jenis Kelamin

Pria 90 45%
Wanita 110 55%

Umur
18-23 tahun 50 25%
24-29 tahun 60 30%
30-35 tahun 60 30%
36-41 tahun 10 5%
42-47 tahun 10 5%
48-53 tahun 0 0%
>53 tahun 10 5%

Pekerjaan
Pelajar 60 30%

Karyawan swasta 20 10%
PNS 60 30%

Karyawan BUMN 20 10%
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Wiraswasta 10 5%
Ibu rumah tangga 20 10%

Lainnya 10 5%

Jumlah Total 200 100%
Sumber: Lampiran

B. Hasil Uji validitas

Pengujian validitas konstruk dilakukan dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA).
Pada uji validitas instrumen untuk variabel kampanye CRM (variabel bebas) yang menggunakan output
SPSS menunjukkan nilai KMO sebesar 0,640. Dikarenakan nilai KMO lebih besar dari 0,50 maka
analisis faktor dapat dilakukan. Sedangkan nilai BTS dengan nilai Chi-Square sebesar 246,093 dan
signifikansi pada 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh soal pengukuran memiliki factor loading
diatas 0,40 berarti instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah benar-benar mengukur
hal yang sebenarnya, dan telah mengelompok pada satu faktor.

Pada uji validitas instrumen untuk variabel citra merek (variabel mediasi) yang menggunakan output
SPSS menunjukkan nilai KMO sebesar 0,694. Dikarenakan nilai KMO lebih besar dari 0,50 maka
analisis faktor dapat dilakukan. Sedangkan nilai BTS dengan nilai Chi-Square sebesar 370,478 dan
signifikansi pada 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh soal pengukuran memiliki factor loading
diatas 0,40 berarti instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah benar-benar mengukur
hal yang sebenarnya, dan telah mengelompok pada satu faktor.

Pada uji validitas instrumen untuk variabel loyalitas konsumen (variabel terikat) yang menggunakan
output SPSS menunjukkan nilai KMO sebesar 0,670. Dikarenakan nilai KMO lebih besar dari 0,50 maka
analisis faktor dapat dilakukan dan signifikansi pada 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa analisis
faktor dapat dilanjutkan.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh soal pengukuran memiliki factor loading
diatas 0,40 berarti instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah benar-benar mengukur
hal yang sebenarnya, (kecuali untuk pertanyaan LK2 sehingga pertanyaan tersebut dihilangkan) dan
telah mengelompok pada satu faktor.

C. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel loyalitas konsumen memiliki koefisien
Cronbach’s Alpha sebesar 0,935 atau sebesar 93,5 %. Dapat disimpulkan bahwa variabel loyalitas
konsumen memiliki reliabilitas yang baik.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel citra merek memiliki koefisien Cronbach’s Alpha
sebesar 0,794 atau sebesar 79,4 %. Dapat disimpulkan bahwa variabel loyalitas konsumen memiliki
reliabilitas yang cukup baik.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel kampanye CRM memiliki koefisien Cronbach’s
Alpha sebesar 0,695 atau sebesar 69,5 %. Dapat disimpulkan bahwa variabel loyalitas konsumen
memiliki reliabilitas yang cukup baik.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan linier regression analysis, yaitu model regresi sederhana, dengan
satu pengaruh variabel independen terhadap satu variabel terikat. Variabel pemediasi akan diuji
menggunakan asumsi dari Baron dan Kenny (1986). Ada empat tahap yang dilakukan yaitu:
(1) menghitung pengaruh variabel independen pada variabel dependen
(2) menghitung pengaruh variabel independen pada variabel mediasi
(3) menghitung pengaruh variabel independen dan variabel mediasi pada variabel dependen
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(4) melihat pengaruh variabel independen pada variabel dependen di poin (3) bila pengaruh tidak
signifikan berarti variabel mediasi memediasi secara penuh, sedangkan bila pengaruh signifikan maka
variabel citra merek sebagai partially mediated.

Hasil pengujian hipotesis 1
Hipotesis 1 menguji pengaruh kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak pada loyalitas

konsumen.   Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa kampanye CRM yang dilakukan larutan
penyegar Cap Badak memiliki pengaruh yang positif pada loyalitas konsumen. Hal ini terlihat dari nilai
uji t sebesar 8.809 yang signifikan pada 0.000, menunjukkan bahwa hipotesis 1 terdukung.

Hasil penghitungan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh kampanye CRM
larutan penyegar Cap Badak pada loyalitas konsumen dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Pengaruh Kampanye CRM pada Loyalitas Konsumen

Beta t Sig.
Kampanye CRM .531 8.809 0.000

Sumber: Lampiran
Hasil Adjusted R Square menunjukkan nilai 0.278 hal ini menunjukkan bahwa variabel kampanye

CRM larutan penyegar Cap Badak menerangkan variabel citra merek sebesar 27,8%.

Hasil pengujian hipotesis 2
Hipotesis 1 menguji pengaruh kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak pada citra merek.   Hasil

pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa kampanye CRM yang dilakukan larutan penyegar Cap Badak
memiliki pengaruh yang positif pada citra merek. Hal ini terlihat dari nilai uji t sebesar 6.689 yang
signifikan pada 0.000, menunjukkan bahwa hipotesis 2 terdukung.

Hasil penghitungan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh kampanye CRM
larutan penyegar Cap Badak pada citra merek dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Pengaruh Kampanye CRM pada Citra Merek

Beta t Sig.
Kampanye CRM .429 6.689 0.000

Sumber: Lampiran
Hasil Adjusted R Square menunjukkan nilai 0.180 hal ini menunjukkan bahwa variabel kampanye

CRM larutan penyegar Cap Badak menerangkan variabel citra merek sebesar 18,0%.

Hasil pengujian hipotesis 3
Hipotesis 3 menguji variabel mediasi citra merek pada pengaruh kampanye CRM larutan penyegar

Cap Badak pada loyalitas konsumen.   Hasil pengujian hipotesis 3 dibuktikan menggunakan asumsi dari
penghitungan variabel mediasi menurut Baron Dan Kenny (1986)  dengan cara:

1. Menghitung pengaruh independen variabel (kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak) pada
dependen variabel (loyalitas konsumen), yang telah diuji pada hipotesis 1 dan hasilnya
menunjukkan bahwa kampanye CRM yang dilakukan larutan penyegar Cap Badak memiliki
pengaruh yang positif pada loyalitas konsumen.

2. Menghitung pengaruh independen variabel (kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak) pada
variabel  mediasi (citra merek), yang telah diuji pada hipotesis 2 dan hasilnya menunjukkan
bahwa kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak  memiliki pengaruh yang positif pada citra
merek.

3. Menghitung pengaruh independen variabel (kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak) dan
variabel mediasi (citra merek) pada dependen variabel (loyalitas konsumen). Hasil pengujian
menunjukkan bahwa kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak dan citra merek memiliki
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pengaruh positif pada loyalitas konsumen. Hal ini terlihat dari nilai uji t sebesar 5.210 untuk
kampanye CRM dan 13.624 untuk citra merek yang keduanya signifikan pada 0.000,
menunjukkan bahwa hipotesis 3 terdukung.

4. Asumsi Baron dan Kenny (1986) menyatakan bahwa bila pada poin ketiga independen variabel
(kampanye CRM larutan penyegar Cap Badak) tidak memiliki pengaruh pada dependen variabel
(loyalitas konsumen) maka variabel mediasi (citra merek) akan memediasi secara penuh
hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan apabila pada poin ketiga
variabel independen masih memiliki pengaruh pada dependen variabel maka variabel memediasi
pengaruh independen variabel pada dependen variabel secara parsial. Hal ini menunjukkan
bahwa citra merek memediasi pengaruh kampanye CRM larutan penyegar Cap badak pada
loyalitas konsumen secara parsial.

Hasil dari penghitungan regresi berganda untuk melihat pengaruh kampanye CRM larutan penyegar
Cap Badak dan citra merek pada loyalitas konsumen dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pengaruh Kampanye CRM dan Citra Merek pada Loyalitas Konsumen

Beta T Sig.
Kampanye CRM .250 5.210 0.000

Citra Merek .654 13.624 0.000
Sumber: Lampiran

Hasil Adjusted R Square menunjukkan nilai 0.625 hal ini menunjukkan bahwa variabel kampanye
CRM larutan penyegar Cap Badak dan variabel citra merek menerangkan variabel loyalitas konsumen
sebesar 62,5%.

E. Pembahasan

Hasil penghitungan secara statistik menggunakan alat analisis regresi dan menggunakan asumsi dari
baron dan Kenny (1986) menunjukkan bahwa seluruh hipotesis pada penelitian ini terdukung. Hal ini
menunjukkan bahwa Kampanye CRM yang dilakukan larutan penyegar Cap Badak benar telah
meningkatkan citra merek dari larutan penyegar Cap Badak serta meningkatkan loyalitas konsumen dari
larutan penyegar Cap Badak. Citra merek juga diketahui memediasi pengaruh kampanye CRM larutan
penyegar Cap Badak pada loyalitas konsumennya secara parsial. Hal ini sesuai dengan penelitian
sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan Stahilevitz (1999) yang menyatakan bahwa kampanye CRM
yang dilakukan suatu perusahaan akan meningkatkan respon konsumen ecara positif terutama pada sikap
konsumen. Hal ini disebabkan karena dalam diri manusia terdapat suatu sifat yang disebut altruism, yang
mana sifat ini menunjukkan kepedulian seseorang terhadap orang lain atau lingkungannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sihombing (2005) dan Shabbir dan Kaufmann (2010)
juga sesuai dengan hasil dari penelitian ini, yang mana hasil dari kedua penelitian tersebut menyatakan
bahwa kampanye CRM yang dilakukan suatu perusahaan dapat meningkatkan secara positif citra merek
dan citra perusahaan yang melakukan kampanye CRM tersebut.

Penelitian dari Van Den Brink et al. (2006) menyatakan hal yang sama dengan hasil penelitian ini,
bahwa kampanye CRM yang dilakukan suatu perusahaan dapat meningkatkan loyalitas konsumen dari
suatu merek produk.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Kampanye CRM yang dilakukan suatu perusahaan pada merek produknya (larutan penyegar Cap

Badak) akan mempengaruhi secara positif loyalitas konsumennya.
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2. Kampanye CRM yang dilakukan suatu perusahaan pada merek produknya (larutan penyegar Cap
Badak) akan mempengaruhi secara positif citra merek dari produk tersebut.

3. Citra merek dari larutan penyegar Cap Badak memediasi secara parsial pengaruh kampanye
CRM larutan penyegar Cap Badak pada loyalitas konsumennya.

B. Saran
Saran dari peneliti bagi penelitian selanjutnya:
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan tidak hanya satu merek produk sehinga penelitian

dapat lebih digeneralisasi
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya sebaiknya menggunakan sampel yang diambil dari lingkup yang

lebih luas sehingga penelitian bias lebih digeneralisasi, yang mana pada penelitian ini hanya
dilakukan pad lingkup Kotamadya Bandarlampung

Saran dari peneliti bagi pemasar:
1. Pemasar sebaiknya semakin memperhatikan pentingnya melakukan kampanye CRM untuk

meningkatkan citra merek dan loyalitas dari konsumennya, karena konsumen pada saat ini
semakin memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lebih
peduli dengan lingkungan social disekitarnya

2. Pemasar sebaiknya lebih serius lagi bila melakukan kampanye CRM, sehingga dapat mengena di
hati konsumennya. Kampanye yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan merek produk tersebut
dan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga konsumen yakin dan percaya
bahwa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memang untuk kelestarian lingkungan dan untuk
kepedulian social, tidak hanya merupakan kamuflase untuk meningkatkan penjualan saja.
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APAKAH KINERJA BANK DIPENGARUHI OLEH PEMILIHAN
KEPALA DAERAH?.

(STUDI KASUS PADA PT. BANK LAMPUNG)

Oleh:
Muslimin

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme pemilihan kepala daerah/gubernur
terhadap prilaku pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Bank BPD Lampung dan mengkonfirmasi
secara empiris adanya ambiguitas pengaruh demokratisasi terhadap kinerja organisasi ekonomi yang
dikuasai oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa momentum pemilihan gubernur secara
langsung tidak memberikan signifikansi terhadap pola pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Lampung,
baik secara parsial atau pun simultan. Setelah dilakukannya pemilihan gubernur secara langsung,
variabel ini hanya memberikan penguatan pada konstanta model yang dipergunakan, yang menunjukan
aktif atau pasifnya manajer dalam mengelola Bank Lampung. Dengan tidak signifikannya variabel
pemilihan gubernur secara langsung menunjukan manajemen bank masih menjaga jarak dengan hal-hal
yang tidak terkait dengan bisnis inti bank. Prinsip-prinsip manajemen ini perlu terus dipertahankan
dimana bank tidak ikut terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di daerah, walaupun
kepemilikan bank mayoritas dikuasai oleh pemerintah daerah yang ada.
Kata Kunci: Prilaku pinjaman Bank Lampung, Pemilihan Gubernur.

DOES LOCAL ELECTION AFFECT BANK PERFORMANCE?.
(CASE STUDY ON PT. BANK LAMPUNG)

By:
Muslimin

Abstract

The research aims to test effect of local election to the loan pattern of local goverment bank. It’s also to
confirm the ambiguity of democration effect to the state enterprise. Result shows that there is no
evidence that local election influences loan pattern. The result suggests that PT. Bank Lampung operates
based on its core business. This business principle needs to strenghten to avoid PT. Bank Lampung
involves in political financing of local election, even the ownership of  local goverment is majority.
Key words: loan pattern, local election, bank performance.

1. Latar Belakang

Orde reformasi merupakan titik balik perubahan sistem pengelolaan pemerintahan yang sentralistis
kearah pengelolaan pemerintahan yang terdesentralisasi. Hal ini seiring dengan menguatnya tatanan
demokrasi politik yang memberikan kebebasan terhadap warga Negara untuk berserikat dan berkumpul
serta memperjuangkan dan menyampaikan aspirasinya melalui insitusi politik formal berupa lembaga
perwakilan yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik maupun melalui institusi non-formal berupa
organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Dari sudut pandang ekonomi, demokratisasi dan kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat tidak selalu
berbanding lurus dengan tujuan pembangunan ekonomi; yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat
yang diukur dari pertumbuhan ekonomi.  Terdapat kesimpulan yang tidak tuntas terkait hubungan antara
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demokrasi dan kebebasan berpendapat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan
pembangunan ekonomi.

Hubungan positif antara demokrasi dan kebebasan berpendapat terhadap pertumbuhan ekonomi didasari
secara kuat oleh pendapat Milton Friedman (1962) yang berpendapat bahwa dua kebebasan, yaitu
kebebasan politik dan ekonomi, memiliki hubungan yang saling menguntungkan dimana keduanya akan
saling memperkuat dan dampak demokrasi terhadap pertumbuhan didapat melalui berkualitasnya
institusi-institusi ekonomi. Menurut Friedman, semakin demokratis suatu Negara, semakin tinggi
insentif yang didapat oleh pemerintah untuk mengimplementasikan institusi ekonomi yang baik.
Konsekwensinya, kinerja perekonomian akan semakin baik.
Opponent dari pendapat Friedman (1962) adalah argumentasi yang disampaikan oleh Mancur Olson
(1965; 1982). Olson menyakini bahwa demokrasi akan memiliki kecenderungan kuat mengalihkan
sumberdaya yang seharusnya untuk investasi, namun dipergunakan untuk konsumsi. Hal ini disebabkan
adanya kelompok kepentingan tertentu yang berkecenderungan memberikan pengaruh yang merugikan
dalam system politik yang demokratis dibandingkan dengan otokrasi. Olson (1982) menyatakan bahwa
Negara-negara yang paling lama yang memiliki kebebasan demokratis dalam berserikat tanpa adanya
pergolakan akan mengalami hambatan pertumbuhan yang disebabkan adanya tekanan organisasi-
organisasi dan kombinasi-kombinasinya.

Berkaitan dengan kedua pendapat di atas, secara empiris, salah satu dampak demokratisasi dalam
konteks otonomi daerah adalah dipilihnya gubernur yang membawahi pemerintahan di wilayah propinsi-
propinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Propinsi Lampung yang melakukan pemilihan gubernur
selama tiga kali sejak peralihan system politik yang sebelumnya ditunjuk oleh pusat. Pertama, pada
tahun 2002 pemilihan gubernur dilakukan melalui lembaga legislative daerah yaitu DPRD PRovinsi
Lampug yang dimenangkan oleh Alzier Dianis Thabrani dan Ansyori Yunus. Kedua, pada tahun 2004
pemilihan masih dilakukan oleh DPRD Provinsi yang dimenangkan pasangan Sjachroeding Z.P dan
Syamsurya Ryakudu. Ketiga adalah pada tahun 2008 yang mekanismenya dipilih secara langsung oleh
rakyat Lampung yang dimenangkan oleh pasangan Sjachroeding Z.P dan Joko Umar Said.

Jika dilihat berdasarkan periode pemilihan gubernur era otonomi daerah setidaknya sudah berjalan
selama satu dasawarsa. Selama satu dasawarsa tersebut, jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi
daerah Lampung, secara rata-rata menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dibawah
pertumbuhan rata-rata nasional dimana pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,12%, sedangkan
pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata adalah sebesar 6,02%.

Secara empiris, pola hubungan pertumbuhan ekonomi dan sistem demokratis melalui otonomi daerah di
Provinsi Lampung sesuai dengan pendapat Olson dimana perubahan sistem otokrasi ke demokrasi
memberikan pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat pada
Gambar 1 berikut.

Gambar 1.1.
Perbandingan Pertumbuhan Nasional dan Pertumbuhan Wilayah Provinsi Lampung

Tahun 2001 - 2010
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013.
Berdasarkan Gambar 1 d iatas, terlihat sejak dilakukannya pemilihan gubernur yang diserahkan kepada
masyarakat di daerah, pertumbuhan ekonomi Lampung cenderung mengalami penurunan kinerja dimana
pertumbuhannya selalu dibawah pertumbuhan rata-rata nasional. Patut diduga sesuai dengan Olson
(1965,1982) bahwa terdapat kelompok kepentingan tertentu yang memberikan pengaruh negative dari
sumberdaya yang tersedia untuk investasi dipergunakan untuk konsumsi melalui institusi politik yang
ada. Hal inilah yang melandasi motivasi penelitian ini, untuk membuktikan apakah kondisi pertumbuhan
ekonomi yang dibawah kinerja pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh adanya kelompok
kepentingan tertentu yang mengarahkan sumberdaya yang ada tidak untuk melakukan investasi di daerah
Lampung.

Salah satu instrument yang sangat penting dalam mendorong investasi di daerah adalah bank. Bank
mengisi kebutuhan pasar dengan menyediakan jasa dan mendapatkan profit dari para nasabahnya untuk
jasa yang disediakan tersebut. Kunci aktivitas bank terdapat pada penggunaan deposit dari para
penabung dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada rumah tangga atau pemerintah. Untuk
menghasilkan laba, bank membayar lebih rendah pada dana yang diterimanya dari para nasabah daripada
yang dihasilkan dari pinjaman yang diberikan pada pasar. Kewajiban bank yang paling penting adalah
pada dana bank yang didapat dari para penabung. Bank menggunakan dana tersebut untuk investasi atau
pinjaman kepada para peminjam. Bank juga menyediakan berbagai variasi account karena para
penabung memiliki beragam kebutuhan. Deposit yang ada pada bank memberikan tawaran kepada
rumah tangga dan perusahaan manfaat tertentu dibandingkan dari sumber-sumber pendanaan lainnya.

Namun demikian, prinsip bisnis perbankan tersebut sangat tergantung dari status kepemikan bank.
Literature-literatur yang ada menunjukan bagamaimana status kepemilikan sangat mempengaruhi kinerja
bank tersebut, khususnya jika dibandingkan antara status kepemilikan bank asing, privat dan pemerintah.
Studi-studi menunjukan bagaimana kepemilikan mayoritas pemerintah memiliki kinerja yang
underperform dibandingkan dengan kepemilikan asing dan privat. Dalam kontek inilah penelitian ini
dengan mengambil sampel Bank Lampung untuk pengujian adanya pengaruh dari institusi politik
terhadap institusi ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pola prilaku
pinjaman yang dilakukan setelah dan sebelum pemilihan Gubernur di era otonomi daerah.

2. Landasan Teoritis

Berdasarkan diktum pasar yang efesien, literature keuangan tidak pernah memiliki pendekatan yag
mudah dalam membahas perbankan. Fama (1980, 1985) mengobservasi bahwa terdapat sesuatu yang
khusus terkait dengan bank, selama pinjaman bank menunjukan tingkat bunga yang lebih tinggi
dibandingkan dengan sekuritas dengan risiko yang sama. Dengan demikian, pandangan umum melihat
bank sebagai institusi yang menghasilkan informasi pribadi dari para peminjam, yang akan
meninggalkan asset mereka yang relative tidak likuid, selama informasi yang ada tidak terkait dengan
masalah-masalah asimetri informasi. Diamond dan Dybvig (1983) berpendapat bahwa hutang yang
diminta semacam deposit  yang disertai dengan pinjaman yang tidak likuid mensyaratkan adalany
asuransi deposit untuk menghindari adanya bank run. Berdasarkan pandangan ini maka seluruh bank
adalah dalam kondisi yang illikuid dan solvent, dan tidak adanya bank run dapat mempengaruhi institusi
perbankan lainnya, yang dapat memicu credit crunch yang menyebabkan biaya yang besar pada
masyarakat.

Eksternalitas yang negative ini dapat dihindari melalui asuransi deposit bank. Masalahnya hanyalah pada
asuransi deposit bank, yang jika harganya tidak dihitung secara benar terhadap risiko asset untuk setiap
institusi, akan menyebabkan masalah moral hazard antara manajemen bank dan penyedia yang
menjamin asuransi deposit, selama manfaat dari risiko asset dapat dinikmati tanpa biaya yang terkait
dengan kewajiban-kewajiban, dan biaya potensial dari risiko asset yang meningkat muncul dari
pengasuransi deposit. Calomiris (1999) menyatakan bahwa jaring pengamanan bank, pada dasarnya
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dipergunakan sebagai alat untuk stabilisasi sistem keuangan, yang kurang memberikan pengaruh pada
stabilitasasi bank secara individual. Masalah lainnya adalah persoalan moral hazard yang membutuhkan
regulasi bank dan supervise untuk mengatasi kelemahan disiplin pasar dengan otoritas public. Untuk
menggaransi pengamanan bank yang minimal, regulator  menentukan tingkat modal minimum, yang
harus ditentukan berdasarkan basis risiko asset masing-masing institusi keuangan.

Dalam literature-literatur corporate governance, isu struktur kepemilikan merupakan isu yang memiliki
bagunan yang sangat kuat pada rezim isu corporate governance. Element isu semacam kepemilikan
yang tersebar, keberadaan blokholder dan investor institusional merupakan elemen isu struktur
kepemilikan yang banyak dibahas. Isu-isu tata kelola perusahaan terkait dengan kepemilikan institusi
keuangan secara aktif didiskusikan dalam konteks bentuk organisasi alternative, diantaranya terkait
dengan bank.

Bentuk lain kepemilikan yang relative terbatas didiskusikan dalam literature adalah studi yang dilakukan
oleh  Lopez-de-Silanes dan Shleifer (2002) yang menunjukan bagaimana kepemilikan pemerintah
terhadap bank memberikan pangaruh yang underperform terhadap kinerja bank dibandingkan dengan
kepemilkan lainnya pada Negara-negara yang sedang berkembang. Pada Negara yang maju, isu yang
berkembang lebih pada subsidi dimana adanya kepercayaan dan kredit pemerintah mendukung institusi
keuangan sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada pasar. Selain itu, isu terkait dengan
kepemilikan publik pada bank terhadap keputusan kredit yang dimotivasi oleh kepentingan politik.
Namun demikian isu tersebut tidak didukung oleh Sapienza (2002b) yang mempergunakan data Negara
Italia. Hal ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Tonveronachi (1997) yang pada mulanya melihat
pemerintah menjadi shareholder yang bijaksana pada bank, namun segera merevisinya karena melihat
adanya komplikasi karena masuknya agent-agent lainnya yang keefektifannya  dan motifnya patut
dipertanyakan.

Llewellyn (2000) menyebutkan bahwa perusahaan perbankan merupakan rezim pengelolaan perusahaan
yang multidimensi karena dihadapkan pada kombinasi berbagai mekanisme pengelolaan dan regulasi.
Llewellyn juga menyatakan bahwa regulasi perbankan membatasi berbagai dimensi yang terasosiasi
dengan pengelolaan shareholder semacam strukur kepemilikan dan identitas serta manajemen bank.
Terkait dengan kondisi tersebut, Ciancanelli dan Reyes-Gonzales  (2000) menyatakan bahwa institusi
pengelolaan shareholder harus menempatkan regulator sebagai kekuatan eksternal yang membatasi
tingkat kebebasan kebijakan bank secara relative terhadap industry. Ciancanelli dan Reyes – Gonzales
(2000) memfokuskan pada eksternalitas risiko ekuitas untuk mengindentifikasi kepemilikan bank
sebagai factor insentif dominan yang berlawanan dengan kepentingan regulative. Tidak saja kepemilikan
tersebut mengadvokasi kepemilikan saham manajemen yang signifikan atau sensitifitas untuk membayar
kinerja dengan lebih tinggi kepada manajer bank, namun juga terhadap regulasi yang secara aktif
menghambat atau  menggantikan kepentingan kepemilikan.

Pada kondisi adanya kepentingan pengelolaan dari sisi ekuitas dan hutang para investor di bank, masalah
utama yang ada adalah terkait dengan kepentingan legimiatsi dari dua sumber pengelolaan tersebut yang
keduannya dapat memberikan manfaat pada kinerja bank. Pada akhirnya, maksimalisasi nilai
shareholder tidak pernah dimaksudkan untuk mempertahankan ketidaksetujuaan keseluruhan pihak-
pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tidak ada pendukung maksimalisasi nilai shareholder
akan berpendapat bahwa hal ini adalah tugas dari manajer untuk mengidentifikasi eksternalitas dan dan
jalan keluarnya. Hal ini adalah beberapa bukti yang ada dari ketidaklengkapan kontrak, yang
menunjukan friksi yang tidak diinginkan dalam kehidupan social. Idealnya dalam corporate governance
yang paling murni, shareholders merupakan pihak yang memiliki control yang menentukan pada proses-
proses manajemen dikarenakan mereka adalah pihak yang akan paling banyak menerima kerugian dalam
bisnis.

3. Metode Penelitian

Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan bank sebelum dan sesudah
dilakukannya Pilgub Langsung. Data yang dipergunakan adalah laporan keuangan triwulanan bank yang
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dipublikasikan melalui Bank Indonesia selama tahun 2004 – 2012 dan diolah dengan metode OLS
dengan model penelitian sebagai berikut:

Dimana:
GRL = Growth Rate of Loans yang menunjukan prilaku pijaman bank
Delc = Dummy Variabel untuk Pemilihan Gubernur
Size = Ukuran perusahaan
CAP = Ekuitas bank
MRT = Market Rate JIBOR
PDRB = Pertumbuhan Ekonomi Regional (Product Domestic Regional Bruto)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Gambaran statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Deskriptik Statistik Variabel Penelitian

ASST EKUI GRL GRWH JIBOR LOAN
 Mean 6.38 5.31 0.20 5.12 8.17 6.11
 Median 6.36 5.32 0.40 5.20 7.55 6.14
 Maximum 6.72 5.64 4.90 7.57 14.48 6.36
 Minimum 5.94 4.85 -3.96 2.90 4.21 5.74
 Std. Dev. 0.21 0.23 1.44 1.33 2.69 0.17
 Skewness -0.14 -0.23 -0.26 -0.03 0.86 -0.56
 Kurtosis 2.28 1.83 8.08 1.84 2.99 2.52
 Jarque-Bera 0.78 2.03 33.67 1.74 3.81 1.89
 Probability 0.68 0.36 0.00 0.42 0.15 0.39
 Sum 197.72 164.65 6.20 158.71 253.25 189.27
 Sum Sq. Dev. 1.37 1.52 62.00 53.15 216.29 0.86
 Observations 31 31 31 31 31 31
Sumber: Hasil Perhitungan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata size atau aset PT. Bank Lampung adalah sebesar log 6,38 atau sebesar
2,388 triliyun selama periode 2004 – 2012. Nilai tengah dari periode pengamatan adalah sebesar
log6,36 atau sebesar Rp2,308 triliyun dengan nilai maksimum sebesar log6,72 atau sebesar Rp5,295
triliyun dan nilai minimum sebesar log 5,94 atau sebesar Rp874,178 milyar. Untuk varibel ekuitas,
nilai rata-rata ekuitas PT.Bank Lampung selama periode pengamatan adalah sebesar log5,31 atau
sebesar Rp204,793 milyar dengan nilai tengah sebesar log5,32 atau sebesar Rp209,363 milyar. Nilai
maksimum ekuitas selama periode penelitian adalah sebesar log5,64 atau sebesar 437,824 milyar dan
nilai minimum sebesar 4,85 atau sebesar Rp70,274 milyar. Untuk nilai rata-rata pinjaman (loan) yang
diberikan mencapai log6,11 atau sebesar Rp1.275 triliyun dengan nilai tengah sebesar log6,14 atau
sebesar Rp1.374 triliyun. Maksimum pinjaman yang pernah diberikan mencapai sebesar Rp2,315
triliyun dan terendah mencapai sebesar log5,74 atau sebesar Rp549,288 milyar.

Pertumbuhan pinjaman atau kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Lampung selama periode
pengamatan secara rata-rata adalah sebesar 20%, dengan nilai tengah pertumbuhan kredit sebesar
40%. Pertumbuhan kredit tersebut tertinggi mencapai hingga 490% dan terendah mencapai sebesar
minus 396%. Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebagai salah satu variabel
pengamatan, secara rata-rata tumbuh sebesar 5,12%, dengan nilai tengah sebesar 5,20%. Pencapaian
pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai sebesar 7,57% dan terendah sebesar 2,90%. Untuk tingkat
suku bunga bank acuan pinjaman JIBOR, rata-rata selama periode penelitian tingkat bungan

GRL = α + β1Delc + β2Size + β3CAP + β4MRT + β5PDRB + ε
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mencapai sebesar 8,17%, dengan nilai tengah sebesar 7,55%. Nilai maksimum bunga JIBOR
mencapai 14,48% dan nilai minimum adalah sebesar 4,21%.

Standar deviasi dari variabel penelitian menunjukan variabel pinjaman yang diberikan bank (loan)
memiliki standar deviasi yang paling kecil, yang menunjukan sebaran data cenderung lebih mendekati
nilai tengahnya dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Sebaran data menunjukan penyebaran
yang cenderung baik mengingat selain variabel Jibor, memiliki standar deviasi kurang dari dua. Dari
sisi kesimetrisan sebaran data secara normal, variabel pertumbuhan merupakan variabel yang lebih
cenderung simetris dengan nilai negatif, yang menunjukan banyaknya data yang dibawah nilai tengah
dari variabel pertumbuhan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, hanya variabel Jibor yang
menunjukan sebaran tingkat bunga diatas nilai tengahnya.untuk keruncingan sebaran data normal,
selain variabel pertumbuhan ekonomi (leptokurtik), variabel-variabel lainnya menunjukan kurva yang
lebih datar dibanding kurva normalnya (platikurtik). Kurva yang paling mendekati kurva normal
adalah variabel Jibor, yang mendekati nilai 3 sebagai ukuran keruncingan kurva normal. Dari sisi
kenormalan data, variabel pertumbuhan merupakan variabel yang menunjukan kenormalan yang
paling tinggi dengan probablitas jarque-bera dibawah 0,01.

4.2. Hasil Penelitian

Hasil perhitungan variabel penelitian dapat ditunjukan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Perhitungan Model Penelitian

Sumber: Hasil Perhitungan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2., pemberian pinjaman oleh PT. Bank Lampung dengan tanpa memisahkan
periode pemilihan gubernur, pemberian pinjaman dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan
ekonomi, aset bank dan jibor, namun dipengaruhi secara negatif oleh ekuitas bank. Signifikansi
ditunjukan oleh variabel aset dan ekuitas sebesar satu persen, dan model menunjukan signifikansi
sebesar 10%.

Model penelitian kedua dengan memasukan variabel pemilihann gubernur masih menunjukan
konsistensi dari variabel aset dan ekuitas yang menunjukan signifikansi terhadap pemberian pinjaman
PT. Bank Lampung. Pemilihan gubernur menunjukan pengaruh yang negatif terhadap pemberian
pinjaman PT. Bank Lampung, namun variabel ini tidak menunjukan signifikasni terhadap pemberian
pinjamannya. Secara keseluruhan, variabel pemilihan gubernur tidak menunjukan signifikansi model
secara simultan.

Model penelitian ketiga adalah model pemberian pinjaman PT. Bank Lampung sebelum dilakukannya
pemilihan gubernur. Hasil penelitian menunjukan sebelum dilakukannya pemilihan gubernur
menunjukan variabel ini memberikan pengaruh negatif terhadap pemberian pinjaman bank, namun
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secara keseluruhan tidak menunjukan signifikansi model penelitian. Secara parsial, aset dan ekuitas
masih menunjukan konsistensi pengaruhnya terhadap pemberikan pinjaman bank.

Model penelitian terakhir merupakan model pemberian pinjaman PT. Bank Lampung setelah
dilakukannya pemilihan gubernur secara langsung. Variabel ini memberikan pengaruh positif
terhadap pertumbuhan pinjaman bank, namun demikian tidak memberikan signifikansi terhadap
pemberian pinjaman yang dilakukan tersebut. Variabel aset dan ekuitas masih menunjukan
konsistensinya sebagai variabel yang memberikan pengaruh terhadap pinjaman yang dilakukan bank.
Secara keseluruhan, model tidak memberikan signikansi dari pemilihan gubernur yang dilakukan
tersebut terhadap pinjaman yang dilakukan oleh PT. Bank Lampung.

Terkait dengan pola pemberian pinjaman, aset dan ekuitas merupakan variabel yang secara konsisten
memiliki pengaruh terhadap pemberian pinjaman yang dilakukan Bank Lampung. Varibel pemilihan
gubernur yang dilakukan secara langsung memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan
pemberian pinjaman kepada masyarakat, namun demikian, variabel ini tidak memiliki signifikansi
terhadap pertumbuhan pemberian pinjaman yang ada.

Dari model yang dipergunakan, hanya varibel aset dan ekuitas yang signifikan dalam pertumbuhan
pemberian pinjaman bank kepada masyarakat. Variabel aset tidak menunjukan perubahan
signifikansinya dalam mempengaruhi pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya
pemilihan gubernur secara langsung, model menunjukan peningkatan koefisien dalam mempengaruhi
pinjaman yang dilakukan oleh Bank Lampung. Dengan demikian, pemilihan gubernur secara
langsung justru terlihat semakin mendorong besarnya pinjaman yang dilakukan oleh bank kepada
masyarakat. Patut diduga bahwa pemilihan gubernur secara langsung meningkatkan jumlah kredit
yang diberikan kepada masyarakat dimana hal tersebut dilakukan untuk pembiayaan-pembiayaan
jangka pendek nasabah. Hal ini ditunjang pula dengan semakin besarnya koefisien ekuitas dalam
mempengaruhi pertumbuhan pinjaman yang diberikan oleh Bank Lampung dengan memasukan
variabel pemilihan pilgub langsung dalam model penelitian. Semakin besarnya pengaruh ekuitas
secara negatif terhadap pertumbuhan pinjaman kepada masyarakat dapat terjadi karena besarnya
proporsi dana pihak ketiga atau berkurangnya jumlah modal atau laba ditahan yang dimiliki oleh bank
dalam proporsi ekuitasnya. Namun demikian, secara keseluruhan model tidak memberikan gambaran
signifikansi dari pengaruh-pengaruh yang diberikan tersebut.

Dilihat dari aspek periode, pemilihan gubernur yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui
DPRD, menunjukan pengaruh positif dari pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Bank Lampung,
sedangkan pemilihan yang dilakukan secara langsung menunjukan pengaruh yang negatif terhadap
pertumbuhan pemberian pinjaman oleh bank, namun demikian variabel pemilihan gubernur ini, baik
langsung atau tidak langsung, tidak memiliki signifikansi dari pertumbuhan pemberian pinjaman.
Kedua model ini pun tidak memberikan signifikansi dari pemberian pinjaman oleh bank.

Secara keseluruhan, variabel pemilihan gubernur secara langsung bukan merupakan variabel yang
kuat dalam mempengaruhi pemberian pinjaman Bank Lampung. Variabel ini hanya mengurangi
kesignifikansian dari variabel ekuitas perbankan secara parsial, namun secara simultan tidak
menunjukan kekuatan signifikansinya. Dari model yang dipergunakan, variabel aset dan ekuitas
merupakan variabel yang relevan dalam mempengaruhi pertumbuhan pinjaman yang diberikan oleh
Bank Lampung. Dengan demikian, kekhawatiran adanya intervensi politik terhadap pengelolaan
Bank Lampung menjadi kurang relevan, mengingat variabel tersebut tidak memberikan pengaruh
terhadap pola pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Bank Lampung. Walaupun Bank Lampung
merupakan bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai pemegang saham
mayoritas, hal tersebut tidak serta merta dapat mendikte manajemen dalam pengalokasian aset kredit
yang bermotif mendukung kandidat tertentu. Dari hasil perthitungan model, hal tersebut didukung
secara kuat dalam model pertama, baik secara parsial ataupun simultan.
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5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Pola prilaku pemberian pinjaman yang dilakukan oleh PT. Bank Lampung dipengaruhi aset dan

ekuitas yang dimiliki dengan signifikansi 1% dan 5%, dan model menunjukan tingkat signifikansi
sebesar 10%.

2. Momentum pemilihan gubernur secara langsung tidak memberikan signifikansi terhadap pola
pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Lampung, baik secara parsial atau pun simultan. Variabel
aset dan ekuitas masih menunjukan signifikansi yang relevan dari pemberian pinjaman yang
dilakukan oleh bank.

3. Setelah dilakukannya pemilihan gubernur secara langsung, variabel ini hanya memberikan
penguatan pada konstanta model yang dipergunakan, yang menunjukan aktif atau pasifnya manajer
dalam mengelola Bank Lampung.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Dengan tidak signifikannya variabel pemilihan gubernur secara langsung menunjukan manajemen

bank masih menjaga jarak dengan hal-hal yang tidak terkait dengan bisnis inti bank. Prinsip-prinsip
manajemen ini perlu terus dipertahankan dimana bank tidak ikut terlibat dalam aktivitas-aktivitas
politik yang terjadi di daerah, walaupun kepemilikan bank mayoritas dikuasai oleh pemerintah
daerah yang ada.

2. Pemberian pinjaman bank, dengan signifikansi yang kuat, dipengaruhi oleh aset. Dengan demikian,
bank harus mendorong penggalian sumber pendanaan bank baik secara internal dan eksternal.
Dengan besarnya pendanaan yang didapat, bank lampung dapat menekan tingkat biaya modal
pinjaman interbank mengingat Jibor memiliki korelasi yang negatif dengan ekuitas bank sebagai
sumber pembiayaan internal.

3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperunakan model-model lainnya untuk menguji dan
menguatkan kembali apakah variabel pemilihan gubernur secara langsung ini relevan dengan entitas
bisnis yang sahamnya dikuasai oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah di
Provinsi Lampung.
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PENGARUH ANTARA TIGA MODEL KOMPONEN KOMITMEN TERHADAP
STRES KERJA DAN JENJANG  KARIR

PADA PEGAWAI DI  UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh:

YUNINGSIH
ROSNELLY ROESDI

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada 100 responden pegawai negeri sipil yang bekerja  di Universitas Lampung.
Peneliti berfokus pada pengaruh  antara tiga komponen model komitmen, stres kerja dan jenjang karier .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  jenis komitmen yang  mempengaruhi stres kerja dan
jenjang karir. Responden menggambarkan persepsi mereka tentang komitmen, stres kerja dan jenjang
karir melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala likert.

Hasil regresi menunjukkan bahwa Komitmen Afektif tidak signifikan terhadap  Stres dan Jenjang Karir.
Komitmen kontinuans juga tidak signifikan terhadap stres kerja tetapi signifikan terhadap jenjang karir.
Sementara, Komitmen Normatif memiliki pengaruh positif terhadap Stres kerja dan jenjang karir.

Kata kunci: Komitmen, Stres Kerja, Jenjang Karir

EFFECT BETWEEN THE THREE MODELS COMPONENTS AND COMMITMENT TO
WORK STRESS LEVELS OF CAREER

UNIVERSITY OF EMPLOYEES IN LAMPUNG

ABSTRACT

This study was conducted on 100 respondents civil servants working at the University of Lampung.
Researchers focused on the influence of the three component model of commitment, work stress and
career path.

The purpose of this study was to determine the type of commitment that affect the stress of work and
career. Respondents described their perception of commitment, work stress and careers through a
questionnaire. The questionnaire used using Likert scale.

The regression results indicate that affective commitment is not significant to Stress and Career.
Commitment kontinuans also not significant, but significant work stress on the career ladder.
Meanwhile, the normative commitment has a positive influence on job stress and career.

Keywords: Commitment, Job Stress, Career
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan informasi, perubahan selera pasar, perubahan demografi, fluktuasi ekonomi, dan
kondisi dinamis lain menuntut organisasi untuk merespon perubahan yang terjadi agar tetap eksis dalam
persaingan global. Organisasi seringkali harus merubah struktur dan bentuk organisasinya agar organisasi
dapat merespon perubahan yang terjadi. Perubahan organisasi tersebut akan membawa dampak terhadap
setiap individu yang berada dalam organisasi. Setiap individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi
dituntut untuk mengembangkan dan merealisasikan kompetensinya secara penuh. Organisasi akan
memanfaatkan kompetensi yang dimiliki oleh individu dengan mengembangkan kesempatan bagi tiap
individu untuk mengembangkan karirnya.

Perubahan organisasi tidak hanya dilakukan dalam dunia usaha tetapi juga dilakukan oleh dunia
pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Perubahan kondisi lingkungan organisasi baik internal maupun
eksternal mendorong pendidikan tinggi untuk merespon dengan cepat (responsive) dan beradaptasi
(adaptive) dengan lingkungan pasar yang penuh dengan persaingan. Pendidikan tinggi harus semakin
fleksibel untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan persaingan yang semakin kompetitif. Fleksibilitas
organisasi ditentukan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi
(knowledge asset) yang menjadikan organisasi memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage)
sehingga dapat memenangkan persaingan. Apalagi dewasa ini perguruan tinggi, sebagai salah satu
organisasi jasa, mengalami peningkatan tuntutan masyarakat. Tuntutan terhadap perguruan tinggi dewasa
ini bukan hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang diukur secara akademik,
melainkan juga melalui pembuktian akuntabilitas yang baik.

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik lembaga perguruan tinggi harus dapat memanfaatkan
resources yang ada didalamnya termasuk memaksimalkan fungsi sumber daya manusia. Secara umum
sumber daya manusia bertujuan meningkatkan kinerja lembaga melalui pembentukan sumber daya
manusia yang handal. Sistem manajemen mutu pada hakikatnya berarti pada perbaikan terus menerus untuk
memperkuat dan mengembangkan mutu tersebut, untuk memberikan kepuasan kepada peserta didik yang
berada di dalamnya. Peran sumberdaya manusia seperti karyawan atau pegawai mempunyai peran penting
dalam mencapai kinerja pegawai dan  kualitas perguruan tinggi, khususnya Universitas Lampung.

Era globalisasi menuntut perguruan tinggi negeri untuk dapat mengambil keputusan dalam hal
strategi yang tepat agar dapat bersaing di lingkungan perguruan tinggi yang semakin ketat dan
kompetitif. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perguruan tinggi negeri dalam mengelola fungsi-
fungsi manajemennya adalah, bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas kerja. Mutu dan kinerja perguruan tinggi negeri bisa dilihat dari kinerja yang
telah dicapai oleh pegawainya, oleh sebab itu perguruan tinggi negeri menuntut agar para pegawainya
mampu menampilkan kinerja yang optimal karena baik buruknya kinerja yang dicapai oleh pegawai
akan berpengaruh pada kinerja dan keberhasilan perguruan tinggi negeri secara keseluruhan.

Untuk menentukan sejauh mana perlu melakukan perubahan, langkah pertamanya adalah dengan
menganalisis komitmen. Komitmen menurut Allen dan Meyer (1991) dikonspetualisasikan kedalam tiga
komponen antara lain komitmen afektif, komitmen kontinuans dan komitmen normatif. Secara umum
ketiga komponen ini melihat komitmen sebagai suatu keadaan psikologis yang mengkarakteristikkan
hubungan karyawan dengan organisasi dan implikasi dari keputusan karyawan untuk tetap tinggal atau
meninggalkan organisasi.

Batemen dan Strasser (1984) mengatakan, komitmen organisasional selalu mendapat perhatian
yang sangat penting dalam studi keperilakuan organisasional. Seperti kebanyakan konstruk dala
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psikologi organisasional lainnya, komitmen telah banyak dikonseptualisasikan dan diukur dalam
berbagai cara (Allen & Meyer, 1990)

Salah satu konsekuensi utama dari perubahan adalah stres. Stres kerja adalah fakta yang terkenal
yang diungkapkan berbeda dengan karyawan yang berbeda dalam pengaturan kerja yang berbeda
(Michael et al., 2009). Temuan tentang tingkat stres kerja dan komitmen organisasi telah beragam dan
ragu-ragu.

Terdapat banyak penelitian mengenai stres kerja karyawan. Robbins (2003) mendifinisikan stres
sebagai kondisi dinamik yang didalamnya individu menghadapi peluang, kendala (constrains), atau
tuntutan (demands) yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan
sebagai tidak pasti tetapi penting. Sementara itu Schuler dan Jackson (1996) mengemukakan bahwa
terdapat empat “S” penyebab umum stres bagi banyak pekerja adalah Supervisor (atasan), Salary (gaji),
Security (keamanan) dan Safety (keselamatan). Aturan-aturan yang kerja yang sempit dan tekanan-
tekanan yang tiada henti untuk mencapai jumlah produksi yang kebih tinggi adalah penyebab utama
stres. Gaji dapat menjadi penyebab stres bila dianggap tidak diberikan secara adil. Para pekerja juga
dapat mengalami stres ketika merasa tidak pasti dalam hubungan dengan keamanan pekerjaan. Bagi
banyak pekerja, rendahnya keamanan kerja dapat menimbulkan stres. Ketakutan akan kecelakaan di
tempat kerja dan cedera-cedera serta ancaman kematian juga dapat menimbulkan stres bagi banyak
pekerja.

Definisi lain mengenai stres dikemukakan oleh Gibson (1993) dalam Ferijani dan Rahutami
(2001,p.21) yang mendefinisikan stres dalam 3 kategori/sudut pandang, yaitu stres yang didefinisikan
dari definisi stimulus, definisi tanggapan, dan gabungan dari keduanya yang disebut dengan definisi
stimulus-fisiologis. Definisi stimulus dari stres adalah kekuatan atau perangsang yang menekan individu
sehingga menimbulkan suatu tanggapan (response) terhadap ketegangan (strain), dimana ketegangan
tersebut dalam pengertian fisik mengalami perubahan bentuk. Sedangkan jika dipandang dari segi
tanggapan, stres adalah tanggapan fisiologis atau psikologis dari seseorang terhadap tekanan
lingkungannya, dimana penekannya (stressor) berupa peristiwa atau situasi eksternal yang dapat
berbahaya. Dari kedua definisi tersebut maka muncul definisi yang ketiga dimana merupakan
pendekatan gabungan stimulus-fisiologis, yaitu stres adalah konsekuensi dari pengaruh timbal balik
(interaksi) antara rangsangan lingkungan dan tanggapan individu. Definisi lain tentang stres
digambarkan oleh Greenberg dan Baron (1995) dalam Ferijani dan Rahutami (2001,p.22) yang
mendefinisikan stres sebagai suatu bentuk reaksi emosional dan fisikal yang muncul dalam menanggapi
tuntutan dari dalam ataupun dari luar organisasi.

Pada dasarnya, pengembangan karir dapat dijelaskan dari dua perspektif, yaitu internal dan
eksternal. Secara eksternal, pengembangan karir dapat dipandang sebagai suatu pendekatan formal yang
diambil organisasi guna memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi pengalaman yang tepat
tersedia pada saat dibutuhkan (dalam Simamora, 2004). Menurut Rivai dan Sagala (2009)
pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka
mencapai karir yang diinginkan. Dapat disimpulkan suatu pemahaman bahwa pengembangan karir
adalah suatu proses berkesinambungan yang dilalui individu melalui upaya-upaya pribadi dalam rangka
mewujudkan tujuan perencanaan karirnya yang disesuaikan dengan kondisi organisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, studi mengenai komitmen pegawai di Universitas Lampung
adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan untuk memprediksi pengaruh komitmen terhadap stress
kerja dan pengembangan karir.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dimensi Komitmen berpengaruh terhadap Stress kerja pada pegawai Universitas
Lampung?

2. Apakah Dimensi Komitmen berpengaruh terhadap Jenjang Karir pada pegawai Universitas
Lampung?
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat gambaran hasilnya:

1. The Relationship Between The Three Compenent Model of Commitment, Workplace Stress and
Career Path Application To Employee in Medium Size Organization In Lebanon by Linda Nasr,
Lebanese American University. Pada penelitian ini dihasilkan korelasi dan regresi pada
komitmen afektif memiliki hubungan negative terhadap stress dan tidak ada hubungan dengan
jenjang karir. Komitmen kontinuans memiliki hubungan positif pada stress dan tidak ada
hubungan dengan jenjang karir. Meskipun demikian komitmen normative memiliki hubungan
positif dengan stress dan negative dengan jalur karir.

2. Pengaruh Kepemimpinan dan Tuntutan Tugas Terhadap Komitmen Organisasi dengan Variabel
Moderasi Motivasi Perawat Rumah Sakit Swasta di Surabaya oleh Kusmono menghasilkan
bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap stress kerja, tuntutan tugas berpengaruh
terhadap stress kerja, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap komitmen, tuntutan tugas
berpengaruh positif terhadap komitmen komitmen organisasi, kepuasan kerja berpengaruh positif
terhadap komitmen organisasi dan motivasi mempengaruhi kuat tidaknya pengaruh stress kerja
terhadap kepuasan kerja

Komitment organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak
organisasi tertentu serta tujuan tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam
organisasi tersebut. Menurut Stephen P. Robbins didefinisikan bahwa keterlibatan pekerjaaan yang
tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen
organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Dalam
organisasi sekolah guru merupakan tenaga profesional yang berhadapan langsung dengan siswa,
maka guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu menjalankan kebijakan-kebijakan
dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komimen yang kuat terhadap sekolah tempat dia
bekerja.

Cut Zurnali (2010) menyatakan bahwa perhatian umum dan tujuan kunci dari unit organisasi
SDM adalah untuk mencari pengukuran yang dapat mengestimasikan secara akurat komitmen para
pekerjanya dan mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan
komitmen pada organisasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kajian penelitian yang luas dalam ilmu
psikologi dan manajemen adalah tentang konsep dan peranan komitmen organisasional
(organizational commitment). Konstruk ini dikaitkan pada pentingnya kinerja yang dihasilkan dan
perputarannya (Hom and Griffeth, 1995). Ketika konstruk komitmen organisasional banyak
diperhatikan dalam literatur psikologi dan manajemen, maka hal ini juga menjadi penting dalam
bidang yang menyangkut teknologi dan pengembangannya, sehingga pihak manajemen di bidang ini
mulai memfokuskan perhatiannya pada konstruk komitmen organisasional ini.

Cut Zurnali (2010) mendefinisikan pengertian komitmen organisasional dengan mengacu pada
pendapat-pendapat Meyer and Allen (1993), Curtis and Wright (2001), dan S.G.A. Smeenk, et.al.
(2006) dimana komitmen organisasional didefinisikannya sebagai sebuah keadaan psikologi yang
mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi
apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga
komponen yaitu: komitmen afektif, komitmen kontinyu dan komitmen normatif. Definisi komitmen
organisasional ini menarik, dikarenakan yang dilihat adalah sebuah keadaan psikologi karyawan
untuk tetap bertahan dalam organisasi. Dan ini dirasa sangat sesuai untuk menganalisis komitmen
organisasional para karyawan dalam organisasi bisnis atau organisasi berorientasi nirlaba.

Mowday et.al., dalam Curtis, Susan, and Dennis Wright (2001), mengemukakan komitmen telah
didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah organisasi. Curtis and
Wright (2001) menjelaskan bahwa konsep ini dapat dipecah menjadi tiga komponen, yaitu:
1. Keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi;
2. Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi; dan
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3. Kesediaan bekerja keras sebagai bagian dari organisasi
Komitmen menurut Allen dan Meyer (1991) dikonseptualisasikan kedalam tiga komponen antara

lain komitmen afektif, komitmen kintinuans dan komitmen normative. Komitmen afektif mengacu
pada keterikatan emosional karyawan dan keterlibatan dalam organisasi. Karyawan dengan
komitmen afektif yang  tinggi akan tetap melanjutkan pekerjaan dan memutuskan untuk tinggal di
organisasi karena memang karyawan tersebut menginginkannya. Komitmen kontinuans mengacu
pada kesadaran akan adanya manfaat yang dirasa hilang jika meninggalkan organisasi. Karyawan
yang tujuan utamanya berada di organisasi berdasarkan komitmen kontinuan maka karyawan
tersebut merasa butuh dan perlu untuk tetap tinggal di organisasi. Komitmen Normatif mengacu
pada perasaan yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap bekerja di
organisasi. Karyawan dengan komitmen normative tinggi akan merasa mereka harus tetap bersama
organisasi. Selama beberapa decade terakhir para peneliti banyak meneliti mengenai komitmen
organisasional dan hubungannya dengan karakteristik situasional, sikap dan perilaku dari para
karyawan. Bateman & Strasser, 1984.

Dalam riset-riset tentang komitmen organisasional yang mencoba menganalisis karyawan-karyawan
perusahaan yang dalam menjalankan aktivitas organisasi bersentuhan dengan teknologi informasi
dan komunikasi seperti perusahaan telekomunikasi dan informasi, perbankan, pertambangan,
pemasaran, konsultan perencanaan, otomotif, semi konduktor, dan bioteknologi, Cut Zurnali (2010)
mendefinisikan masing-masing dimensi komitmen organisasional tersebut sebagai berikut:
1. Komitmen afektif (affective commitment) adalah perasaaan cinta pada organisasi yang

memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial serta menghargai nilai
hubungan dengan organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.

2. Komitmen kontinuans (continuance commitment) adalah perasaan berat untuk meninggalkan
organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila
meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam
organisasi.

3. Komitmen normatif (normative commitment) adalah perasaan yang mengharuskan untuk
bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang
didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan.

Menurut Anwar (1993:93) Stres kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan
yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya.
Yoder dan Staudohar (1982 : 308) mendefinisikan Stres Kerja adalah Job stress refers to a physical or
psychological deviation from the normal human state that is caused by stimuli in the work environment,
yang kurang lebih memiliki arti suatu tekanan akibat bekerja juga akan mempengaruhi emosi, proses
berpikir dan kondisi fisik seseorang, di mana tekanan itu berasal dari lingkungan pekerjaan tempat
individu tersebut berada.
Beehr dan Franz (dikutip Bambang Tarupolo, 2002:17), mendefinisikan stres kerja sebagai suatu proses
yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau
situasi kerja yang tertentu.
Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi
seseorang. Jika seseorang / karyawan mengalami stres yang terlalu besar maka akan dapat menganggu
kemampuan seseorang / karyawan tersebut untuk menghadapi lingkungannya dan pekerjaan yang akan
dilakukannya. (Handoko 1997:200)
Menurut Pandji Anoraga (2001:108), stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik
maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkunganya yang dirasakan mengganggu dan
mengakibatkan dirinya terancam.

Menurut Phillip L (dikutip Jacinta, 2002), seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja
bila:
1. Urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat

individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, karena masalah
rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah



234

dapat juga menjadi penyebab stress kerja.
2. Mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu.
3. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan

persoalan stres tersebut

Secara umum, seseorang yang mengalami stres pada pekerjaan akan menampilkan gejala-gejala
yang meliputi 3 aspek, yaitu : Physiological, Psychological dan Behavior. (Robbins, 2003)
1. Physiological memiliki indikator yaitu: terdapat perubahan pada metabolisme tubuh,

meningkatnya kecepatan detak jantung dan napas, meningkatnya tekanan darah, timbulnya
sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung.

2. Psychological memiliki indikator yaitu: terdapat ketidakpuasan hubungan kerja, tegang,
gelisah, cemas, mudah marah, kebosanan dan sering menunda pekerjaan.

3. Behavior memiliki indikator yaitu: terdapat perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran
dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, meningkatnya konsumsi rokok dan
alkohol, berbicara dengan intonasi cepat, mudah gelisah dan susah tidur

Menurut (Robbin, 2003) penyebab stres itu ada 3 faktor yaitu:
1. Faktor Lingkungan.
Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan. Yaitu:
1. Perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian itu

menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan kesejahteraan mereka.
2. Ketidakpastian politik. Situasi politik yang tidak menentu seperti yang terjadi di Indonesia,

banyak sekali demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas dengan keadaan mereka.
Kejadian semacam ini dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Seperti penutupan jalan
karena ada yang berdemo atau mogoknya angkutan umum dan membuat para karyawan
terlambat masuk kerja.

3. Kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka hotel pun menambah
peralatan baru atau membuat sistem baru. Yang membuat karyawan harus mempelajari
dari awal dan menyesuaikan diri dengan itu.

4. Terorisme adalah sumber stres yang disebabkan lingkungan yang semakin meningkat
dalam abad ke 21, seperti dalam peristiwa penabrakan gedung WTC oleh para teroris,
menyebabkan orang-orang Amerika merasa terancam keamanannya dan merasa stres.

2. Faktor Organisasi
Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Tekanan untuk menghindari
kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas, beban kerja berlebihan, bos yang
menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. Dari beberapa contoh diatas,
penulis mengkategorikannya menjadi beberapa faktor dimana contoh-contoh itu terkandung di
dalamnya. Yaitu:
1. Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan atau tekanan untuk

menunaikan tugasnya secara baik dan benar.
2. Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi

dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu. Konflik peran menciptakan
harapan-harapan yang barangkali sulit dirujukkan atau dipuaskan. Kelebihan peran terjadi
bila karyawan diharapkan untuk melakukan lebih daripada yang dimungkinkan oleh waktu.
Ambiguitas peran tercipta bila harapan peran tidak dipahami dengan jelas dan karyawan
tidak pasti mengenai apa yang harus dikerjakan.

3. Tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain.
Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat
menimbulkan stres yang cukup besar, khususnya di antara para karyawan yang memiliki
kebutuhan sosial yang tinggi.

4. Struktur Organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat aturan dan
peraturan dan dimana keputusan itu diambil. Aturan yang berlebihan dan kurangnya
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada karyawan merupakan
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potensi sumber stres.

3. Faktor Individu
Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan terutama faktor-faktor persoalan keluarga, masalah
ekonomi pribadi dan karakteristik kepribadian bawaan.
1. Faktor persoalan keluarga. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang

menganggap bahwa hubungan pribadi dan keluarga sebagai sesuatu yang sangat berharga.
Kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan dan kesulitan disiplin anak-anak merupakan
contoh masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan dan terbawa ke tempat
kerja.

2. Masalah Ekonomi. Diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber daya
keuangan mereka merupakan satu contoh kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres
bagi karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam bekerja.

3. Karakteristik kepribadian bawaan. Faktor individu yang penting mempengaruhi stres adalah kodrat
kecenderungan dasar seseorang. Artinya gejala stres yang diungkapkan pada pekerjaan itu sebenarnya
berasal dari dalam kepribadian orang itu.

Menurut Hariandja (2005) Bimbingan karier adalah upaya untuk menentukan jalur karier yang
paling tepat bagi seseorang, yang dilakukan melalui penyadaran akan minat dan kemampuan untuk
memilih jalur karier yang paling tepat, yang dapat dilakukan melalui tes-tes bakat yang dikaitkan dengan
kemungkinan jalur karier yang paling efektif. Pembimbing karier mendorong seseorang untuk menilai
diri sendiri dan menilai lingkungan, yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat usaha pencapaian karier
untuk dipertimbangkan oleh pegawai.

Informasi karier adalah informasi yang dibutuhkan seperti uraian jabatan ( job
description), persyaratan jabatan ( job specification ) , dan standar untuk kerja (performance standard),
sehingga meraka dapat merumuskan rencana karier yang masuk akal bagi mereka melalui jalur karier
yang ada di perusahaan yang dapat paling tepat untuk ditempuh, jenis-jenis pekerjaan yang memiliki
dasar keahlian yang sama, dan langkah-langkah untuk dapat menaikinya atau mendudukinya.

Pola dan jalur karir yang harus dirancang oleh perusahaan terdiri atas dua jenis, yakni pola dan
jalur karir jabatan serta pola dan jalur karir karyawan. Pola dan jalur karir jabatan lebih bersifat
perencanaan, sedangkan pola dan jalur karir karyawan sudah merupakan tindakan menempatkan
karyawan yang tepat pada posisi yang tepat (the right man in the right place). Pola karir adalah urutan
karir berdasarkan bidang serumpun yang harus dilalui oleh seseorang karyawan. (Noor Fuad & Gofur
Ahmad,2009)

Kerangka Perencanaan dan Pengembangan Karir

Perencanaan Dan Jalur Karier
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Praktek dari perencanaan karier organisasi melibatkan penyesuaian aspirasi karier individu dengan
kesempatan yang tersedia di sebuah organisasi. Jalur karier adalah urutan dari pekerjaan-pekerjaan
spesifik yang dihubungkan dengan kesempatan-kesempatan tersebut.

Gambar Proses Perencanaan sebuah Karier

Jika manajemen karier ingin sukses, individu dan organisasi harus mengasumsikan sama-sama
bertanggung jawab untuk itu. Individu harus mengidentifikasi aspirasi dan kemampuan melalui
counseling, mengetahui pelatihan dan pengembangan apa yang diperlukan untuk sebuah jalur karier
tertentu. Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan dan kesempatan itu melalui perencanaan tempat
kerja, dan menyediakan informasi karier dan pelatihan yang penting untuk karyawan-karyawan.

A. Perencanaan Karier
Kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan Individu dan organisasi dapat sesuai dalam sebuah
variasi dari cara. Menurut suatu survey oleh American Management Association (AMA), sebagian besar
digunakan pendekatan-pendekatan counseling oleh staf personal dan counseling karier oleh supervisor.
Pendekatan ini cukup informal. beberapa lebih formal dan lebih sedikit luas walaupun secara meningkat,
digunakan praktek melibatkan workshop, seminar-seminar dan pusat penilaian sendiri.

1. Bimbingan Informal
Staf HR dari organisasi sering kali termasuk pelayanan-pelayanan counseling untuk karyawan-karyawan
yang ingin menilai kemampuan dan minatnya. Proses counseling dapat juga berpindah lebih personal; ini
adalah tepat, tentang kehidupan adalah faktor-faktor penting dalam menentukan aspirasi karier. Di
konteks ini, counseling karier dipandang oleh organisasi seperti suatu pelayanan untuk karyawan-
karyawan itu, meskipun bukan suatu pelayanan utama.
Counseling karier oleh supervisor biasanya termasuk dalam evaluasi kinerja. Pertanyaan dimana pekerja
akan bergerak dalam organisasi muncul cukup alami dalam penyusunan ini. Kenyataan, memasukan
informasi dalam penilaian kinerja telah menciptakan minat yang ada dalam perencanaan karier. Suatu
karakteristik dari evaluasi kinerja efektif adalah untuk memungkinkan karyawan-karyawan megetahui
tidak hanya bagaimana dia bekerja, tetapi juga apa kebutuhan masa depan yang diperlukan. Superuvisor
harus dapat menasehati karyawan dalam istilah kebutuhan dan kesempatan-kesempatan organisasi tidak
hanya dalam departemen spesifik, tetapi sepanjang organisasi. Ketika supervisor memiliki informasi
terbatas tentang total organisasi, ini sering perlu untuk mengadopsi pendektan counseling yang lebih
formal dan sistematis.

2. Bimbingan Formal
Workshops, pusat-pusat penilaian, dan pusat pengembangan karier menjadi digunakan meningkat di
organisasi. Terutama, seperti praktek formal didisain untuk melayani group-group spesifik dari
karyawan-karyawan. Pengelolaan peserta pelatihan dan kandidat manajemen ”potensi tinggi” atau ”jalur
cepat” menerima sebagian besar perhatian untuk ini. Bagaimanapun, telah meningkat perhatian yang
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diberikan kepada wanita dan pekerja minoritas. Program pengembangan karier untuk wanita dan pekerja
minoritas dipandang sebagai indikasi dari sebuah komitmen organisasi untuk aksi persetujuan.
Organisasi dapat menggunakan bermacam praktek untuk memudahkan perencanaan karier karyawan
mereka. Satu dari paling tua dan secara luas digunakan adalah beberapa bentuk dari program bantuan
uang kuliah. Karyawan-karyawan dapat keuntungan dari kesempatan pendidikan dan pelatihan yang
tersedia di sekolah terdekat, dan organisasi membayar beberapa atau seluruh dari uang kuliah.
Teknologi sistem informasi Sumber daya manusia (HRIS) salah satu dari sebagian besar alat-alat penting
manajemen karier yang diperkenalkan baru-baru tahun ini. HRIS mempunyai potensi khusus sebab tidak
hanya meningkatkan sebuah aktivitas perencanaan karier individu tetapi juga menghemat dana untuk
organisasi.
Banyak perusahaan mengandalkan pengisian lowongan pekerjaan dari dalam. Kunci sukses dalam
pengisian lowongan ini adalah aliran informasi. Yaitu, organiasi harus memyakinkan bahwa ada
pelamar potensial yang berkualitas mengetahui tentang job opening dan persyaratan. Demikian juga,
organisasi harus mengetahui karyawan-karyawan perlu memiliki keahlian untuk lowongan yang ada.
HRIS yang efektif dan program job posting berkerja kedua-duanya.

B. Jalur Karier
Hasil dari perencanaan karier adalah penempatan dari seorang individu dalam suatu pekerjaan yang
merupakan bagian pertama dari sederetan pekerjaan. Dari perspektif organisasi, jalur karier adalah
pentitng dalam perencanaan tenaga kerja. Sebuah masa depan tenaga kerja organisasi tergantung pada
proyeksi individu-individu melalui suatu barisan. Dari perspektif individu, suatu jalur karier merupakan
sederetan dari pekerjaan yang dia inginkan lakukan untuk mencapai tujuan personal dan kariernya.
Meskipun hampir tak mungkin dengan sempurna mengintegrasikan kebutuhan organisasi dan kebutuhan
individu dengan medisain jalur karier, perencanaan karier sistematis adalah suatu potensi untuk menutup
kesenjangan antara kebutuhan dari individu dan kebutuhan dari organisasi.
Jalur karier tradisional menekankan mobilitas keatas dalam suatu kesempatan tunggal atau bidang
fungsional. Ketika menerima karyawan, Perwakilan organisasi akan membicarakan jalur karier ahli
rekayasa, akuntan atau sales. Dalam konteks ini, perekrut akan menguraikan pekerjaan berbeda yang
individu akan tangani sebagai pekerjaan yang semakin meningkat dalam sebuah organisasi. Masing-
masing pekerjaan, atau ”jenjang” dari tangga karier dicapai ketika individu telah mengumpulkan
pengalaman dan kemampuan yang diperlukan dan telah ditunjukkan bahwa dia siap untuk dipromosi.

Bagi pegawai, perencanaan karir ditingkat organisasi tidak akan dianggap penting bila tidak ada
sangkut pautnya dengan karir si pegawai tersebut. Karena itu, perencenaan karir ditingkat organisasi
harus bisa “ diterjemahkan” menjadi perencanaan karir ditingkat individu pegawai. Telah dijelaskan
bahwa perjalanan karir seorang pegawai dimulai sejak dia masuk kesebuah organisasi, dan berakhir
ketika ia berhenti bekerja diorganisasi itu. Dan hal ini berlaku bagi siapapun yang bekerja diorganisasi
tersebut, dari pegawai ditingkat yang paling rendah sampai ke tingkat pimpinan yang paling tinggi. Pada
dasarnya tujuan perencanaan karir untuk seorang pegawai adalah mengetahui sedini mungkin prospek
karir pegawai tersebut dimasa depan, serta menetukan langkah-langkah yang perlu diambil agar tujuan
karir tersebut dapat dicapai secara efektif-efisien. Lima Syarat Utama yang harus di penuhi agar proses
perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ke-lima syarat tersebut yaitu :
a. Dialog

Urusan karir adalah urusan pegawai. Karena itu perencanaan karir harus melibatkan
pegawai. Pegawai harus diajak berbicara, berdialog, bertanya jawab mengenai prospek mereka sendiri.

Ini kelihatannya mudah. Tetapi di negara timur seperti Indonesia, karir jarang didialogkan denga
pegawai. Pegawai sering kali merasa malu dan risih jika diajak bicara tentang karir mereka sendiri.
Mereka takut dianggap terlalu memikirkan karir dan ambisius. Karena itu, karir sering kali tabu
dibicarakan.

Meskipun demikian dialog tentang karir ini harus diusahakan terjadi antara organisasi (misalnya
diwakili seorang pimpinan) dengan pegawai. Melalui dialog inilah diharapkan timbul saling pengertian
antara pegawai dan organisasi tentang prospek masa depan si pegawai.
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b. Bimbingan
Tidak semua pegawai memahami jalur karir dan prospek karirnya sendiri. Karena itu, organisasi

harus membuka kesempatan untuk melakukan bimbingan karir terhadap pegawai. Melalui bimbingan
inilah pegawai dituntun untuk memahami berbagai informasi tentang karir mereka. Misalnya, pegawai
dibimbing untuk mengetahui tujuan karir yang dapat mereka raih (jangka pendek atau jangka panjang),
persyaratan untuk mencapai tujuan karir tersebut, serta usaha-usaha apa yang harus dilakukan agar
tujuan tersebut dapat dicapai secara efisien.

c. Keterlibatan individual
Dalam rangka hubungan kerja yang manusiawi (humanistic) pegawai tidak boleh dianggap

sebagai sekrup dari sebuah mesin bisnis yang besar, yang boleh diperlakukan semena- mena termasuk
dalam penentuan nasib karir mereka.

Setiap individu pegawai seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan karir. Mereka harus
diberi kesempatan berbicara dan memberikan masukan dalam proses tersebut.Jika tidak maka
perencanaan karir akan berjalan timpang karena hanya dilihat dari sisi kepentingan organisasi belaka.

d. Umpan balik
Sebenarnya, proses pemberian umpan balik selalu terjadi jika ada dialog. Tetapi dalam hal ini

ingin ditegaskan bahwa setiap pegawai mempunyai hak untuk mrngetahui setiap keputusan yang
berkenaan dengan karir mereka. Jika dipromosikan, mereka berhak tahu mengapa mereka dipromosikan.
Bila tidak terjadi perubahan karir dalam waktu yang cukup lama, mereka juga berhak tahu mengapa hal
ini terjadi. Pegawai berhak bertanya. Organisasi berkewajiban menjawab pertanyaan tersebut.

e. Mekanisme perencanaan karir
Yang maksud di sini adalah tata cara atau prosedur yang ditetapkan agar proses perencanaan

karir dapat dilaksanakan sebaik- baiknya. Dalam mekanisme perencanaan karir ini harus diusahakan
agar empat hal di atas (dialog, bimbingan, keterlibatan individual, dan umpan balik) dapat terwadahi. Di
samping itu, mekanisme seyogyanya dilengkapi dengan aturan atau prosedur yang lebih rinci, formal,
dan tertulis.

2.1. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen yang lebih berpengaruh terhadap stress dan
jenjang karir pada pegawai Universitas Lampung. Diharapkan penelitian ini memberi kontribusi teoritis
dan empiris. Kontribusi teoritis akan diperoleh dari hasil yang disimpulkan dalam penelitian ini sebagai
bahan tambahan untuk proses pembelajaran dan sebagai acuan untuk memformulasi hipotesis dalam riset
anjuran. Kontribusi empiris dapat diperoleh dari hasil empiris penelitian ini yang bermanfaat untuk dasar
pengambilan
keputusan bagi pimpinan, manajemen, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian
Penelitian ini menguji pengaruh komitmen terhadap stress dan jenjang karir dengan menggunakan
metode survey. Sampel yang digunakan adalah pegawai di lingkungan Universitas Lampung. Metode
pengumpulan data dengan metode survey, pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan
menggunakan metode purposive sampling artinya hanya karyawan tetap yang bekerja paling lama satu
tahun. Jumah sampel sebanyak 150 pegawai di Universitas Lampung.
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Objek Penelitian
Obyek yang akan diteliti adalah pegawai Universitas Lampung.

Waktu  Penelitian
Penelitian dilakukan pada saat tertentu, sehingga permasalahan tidak dipengaruhi oleh perubahan-
perubahan fenomena  yang terjadi karena ada perubahan waktu.

Tempat  Penelitian
Penelitian dilakukan di Universitas Lampung.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survey lapangan dengan menggunakan instrumen
penelitian adalah kuesioner. Desain penelitian ini dipilih karena tingkat validitas eksternal nya cukup
baik.

Reliability dan Validity Instrumen Penelitian.
Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen mengukur konsep yang
seharusnya diukur. Dengan mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas tinggi, hasil
penelitian mampu menjelaskan masalah penelitiannya sesuai dengan keadaan atau kejadian yang
sebenarnya.
Sebuah skala pengukuran yang valid adalah ukuran skala ketika itu diharapkan untuk mengukur (Davis,
2005).  Aspek kunci dari validity penelitian ini adalah konstruk validity. Konstruk validity adalah tingkat
dimana satu set item pengukuran  benar-benar merefleksikan konstruk laten dari teori yang dirancang
untuk mengukur  (Hair et al.  2006.). Sesuai dengan Hair. et al. (2006), rules of thumb dari validitas
konstruk: (1) standardized loading  estimates harus 0.5 atau lebih tinggi,  (2) average  variance
extracted harus 0.5 atau lebih besar,  (3)  perbedaan rata-rata untuk dua faktor-faktor harus lebih besar
dari square of the correlation antara kedua faktor-faktor, dan (4) konstruk reliabilitas harus 0.7 atau lebih
tinggi.
Reliabilitas instrumen adalah kejituan atau ketepatan instrumen pengukur (Kerlinger, 1986). Uji
reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran, bila pengukuran
dilakukan pada objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama. Pengujian reliabilitas
ditunjukkan oleh koefisien cronbach alpha. Semakin mendekati 1,00 maka semakin tinggi konsistensi
jawaban skor butir-butir pertanyaan atau makin dapat dipercaya, reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah
kurang baik, 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Sekaran, 1992).

Hipotesis
H1 Ada pengaruh antara Komitmen Afektif dan Stres

H2 Ada pengaruh antara Komitmen kontinuans dan dan Stres

H3 Ada pengaruh antara Komitmen Normatif dan Stres

H4 Ada pengaruh antara komitmen normatif dan Jenjang Karir.

H5 Ada pengaruh antara komitmen afektif dan Karir Path.

H6 Ada pengaruh antara Komitmen kontinuans dan Jenjang Karir.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi
berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS.
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BAB IV
ANALISIS DATA  DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Universitas Lampung sejumlah 100
orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kuesioner yang kembali dan yang dapat diolah sebanyak
100. Data deskriptif yang telah diperoleh, memberikan gambaran sebagai berikut :
a. Jenis Kelamin Responden
Persentase jenis kelamin responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan seperti terlihat dalam
Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin Jumlah Responden %

Laki-laki 57 57
Perempuan 43 43
Jumlah 100 100

Sumber : Data di olah

b. Usia Responden
Usia responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 kelompok, yakni kurang dari 30 tahun,  31 - 40
tahun, 41- 50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. Persentase umur responden dapat dilihat pada Tabel 4.2
berikut :

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia
Usia (tahun) Jumlah Responden %

≤ 30 8 8
31 - 40 65 65
41- 50 25 25
≥ 51 2 2
JUMLAH 100 100

Sumber : Data primer yang diolah
Tabel 4.2 di atas menunjukkan mayoritas usia responden berada diantara usia 31 - 40 Tahun yaitu
sebesar 65 % dan usia ≥ 51 Tahun hanya 2 %

4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrument. Pengujian validitas
kuisioner dilakukan untuk menunjukkan apakah kuesioner yang disebar kepada responden layak (valid)
atau tidak. Sebuah instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan juga dapat
mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya variabel instrument
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang
dimaksud. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan
kepada responden.
Pengujian ini menggunakan analisis faktor dengan bantuan SPSS. Proses pengujian analisis faktor
menghasilkan tidak semua item pernyataan dimensi variable komitmen  yaitu Komitmen Afektif (X1)
dan Komitmen Kontinuans (X2) yang valid sedangkan item pernyataan Komitmen Normatif (X3), Stress
Kerja (Y1) dan Jenjang karir (Y2) semuanya valid. Setelah pengujian validitas instrument penelitian,
selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas instrument penelitian.
Uji reliabilitas dilakukan terhadap data yang sudah diuji validitasnya. Uji reliabilitas ini dilakukan

dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh sebenarnya item-item pernyataan tersebut memiliki

konsistensi.
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Pengujian reliabilitas untuk item-item variabel komitmen afektif mempunyai nilai cronbach alpha
terbesar adalah 0,654 dengan item pernyataan 6 item yang reliabel sedangkan untuk item-item variabel
komitmen kontinuans menghasilkan nilai cronbach alpha tertinggi sebesar 0,679 (6 item pernyataan
yang reliabel), nilai cronbach alpha item-item variabel komitmen normatif sebesar 0,374 (6 item
pernyataan yang reliabel), nilai cronbach alpha item-item variabel Stress sebesar 0,763 untuk 12 item
pernyataan yang reliabel dan nilai cronbach alpha item-item variabel jenjang karir sebesar 0,816 untuk
8 item pernyataan yang reliabel. Nilai-nilai cronbach alpha untuk semua variabel penelitian ini
menunjukkan nilai yang baik dan reliable, karena mempunyai nilai lebih dari 0,6 hanya Y3 yang di
bawah 0,6. Ringkasnya nilai cronbach alpha variabel-variabel penelitian dapat dilihat dalam tabel
berikut.

Tabel 4.3. Ringkasan Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian

4.3. Analisis Data
Penelitian ini dilakukan pada pegawai di Universitas Lampung dengan menggunakan sampel pada 100
orang pegawai Universitas Lampung. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh  komitmen yang terdiri
dari Komitmen Afektif, Komitmen Kontinuans dan Komitmen Normatif terhadap stress kerja dan
jenjang karir. Statistik deskriptif variable penelitian apat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Stres Kerja 4.2650 .26627 100

Jenjang Karir 4.1638 .34115 100

Komitmen Afektif 4.3000 .35296 100

Komitmen Kontinuans 4.2817 .34710 100

Komit men Normatif 4.5150 .38278 100

Tabel diatas menggambarkan rata-rata dari masing-masing variable bebas yang terdiri dari komitmen
afektif, komitmen kontinuans dan komitmen normative serta variable terikat yang terdiri dari stress kerja
dan jenjang karir. Secara rata-rata persepsi pegawai terhadap Stres Kerja sebesar 4,2650 adalah tinggi
dengan standar deviasi 0,26627. Stres kerja yang tinggi  akan mempengaruhi komitmen pegawai. Rata-
rata persepsi tentang jenjang karir sebesar 4,1638 adalah tinggi dengan standar deviasi 0,34115. Hal ini
menggambarkan persepsi pegawai terhadap jenjang karir relative baik. Demikian pula rata-rata
komitmen afektif, komitmen kontinuans dan komitmen normative semua diatas 4 dengan standar deviasi
masing-masing 0,35296; 0,34710 dan 0,38278. Hal ini menggambarkan komitmen pegawai juga baik.

Dari hasil perhitungan korelasi diperoleh hasil seperti pada table berikut ini:
Tabel 4.5: Tabel Korelasi

Komitmen

Afektif

Komitmen

Kontinuans

Komitmen

Normatif

Stress Jenjang

Karir

Stress Pearson

Correlation

0.190 0.031 0.208 1 0.119

No Nama Variabel Jumlah
item

Cronbach
Alpha

1 Komitmen Afektif 6 0,654
2 Komitmen Kontinuans 6 0,679
3 Komitmen Normatif 6 0,374
4 Stress Kerja 12 0,763
5 Jenjang Karir 8 0,816
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Kerja Sig 0.029 0.379 0.019 0.120

Jenjang

Karir

Pearson

Correlation

0.187 0.435 0.260 0.119 1

Sig 0.031 0.00 0.005 0.120

Tabel 2 merupakan hasil Korelasi antara Stress dan tiga jenis Komitmen
 Ada hubungan positif antara Stress dengan Komitmen Afektif  pada tingkat Signifikansi 0,029
 Tidak ada hubungan yang signifikan  antara stress dengan Komitmen Kontinuans
 Ada hubungan positif antara stress dengan Komitmen Normatif  pada tingkat Signifikansi 0,019

Tabel 2 juga merupakan hasil Korelasi antara Jenjang Karier dan tiga jenis Komitmen
 Ada hubungan antara Jenjang Karir dengan Komitmen Afektif  pada tingkat signifikansi 0,031
 Ada hubungan antara Jenjang Karir dengan Komitmen Kontinuans pada tingkat signifikansi 0.00
 Ada hubungan antara Jenjang Karir dengan  Komitmen Normatif pada tingkat signifikansi 0.005

Regresi antara Komitmen Afektif terhadap Stres
Persamaan Regresi I: Stres Kerja = 3.647 + 0,190 komitmen afektif
Persamaan regresi I menunjukkan tidak ada pengaruh antara komitmen afektif terhadap stres karena
signifikansi komitmen afektif lebih besar dari 0,05. Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang
mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Jika seseorang / karyawan mengalami stres
yang terlalu besar maka akan dapat menganggu kemampuan seseorang / karyawan tersebut untuk
menghadapi lingkungannya dan pekerjaan yang akan dilakukannya. (Handoko 1997:200). Hal ini
menggambarkan tingkat stress kerja yang dialami pegawai di Unila tidak dipengaruhi oleh  komitmen
afektif. Komitmen afektif adalah mengacu pada keterikatan emosional karyawan dan keterlibatan
dalam organisasi. Karyawan dengan komitmen afektif yang  tinggi akan tetap melanjutkan pekerjaan dan
memutuskan untuk tinggal di organisasi karena memang karyawan tersebut menginginkannya. Ini berarti
hipotesis I yang mengatakan ada hubungan positif antara Komitmen Afektif dan Stres tidak didukung.

Regresi antara Komitmen Kontinuans  terhadap Stres
Persamaan Regresi 2: Stres Kerja = 3.647 +  0,031 komitmen kontinuans
Persamaan regresi 2 menunjukkan tidak ada hubungan  antara komitmen  kontinuans dan stres.
Komitmen kontinuans mengacu pada kesadaran akan adanya manfaat yang dirasa hilang jika
meninggalkan organisasi. Karyawan yang tujuan utamanya berada di organisasi berdasarkan komitmen
kontinuan maka karyawan tersebut merasa butuh dan perlu untuk tetap tinggal di organisasi. Hal ini
menggambarkan bahwa stress yang dialami pegawai  tidak diakibatkan komitmen kontinuans, karena
pegawai menganggap tidak ada yang dirasakan hilang jika pegawai meninggalkan kantor. Ini berarti
hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara Komitmen kontinuans dan Stres tidak didukung.

Regresi antara Komitmen Normatif  terhadap Stres
Persamaan Regresi 3: Stres Kerja = 3.611 + 0,208 komitmen normatif
Persamaan regresi 3 menunjukkan ada hubungan antara komitmen normatif dan stres dengan koefisien
sebesar 0,208 dan konstanta 3,611. Komitmen Normatif mengacu pada perasaan yang berkaitan dengan
kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap bekerja di organisasi. Karyawan dengan komitmen normative
tinggi akan merasa mereka harus tetap bersama organisasi. Selama beberapa decade terakhir para
peneliti banyak meneliti mengenai komitmen organisasional dan hubungannya dengan karakteristik
situasional, sikap dan perilaku dari para karyawan.
Hal ini menggambarkan bahwa stress yang dialami pegawai  ada pengaruh dari  komitmen normatif,
karena pegawai menganggap perasaan yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap
bekerja di organisasi. Pegawai dengan komitmen normative tinggi akan merasa mereka harus tetap
bersama organisasi. Hal ini juga ditunjukkan oleh koefisien Determinasi sebesar 0,043. Kontribusi
komitmen ini relative kecil namun demikian tetap memberikan pengaruh yang signifikan.
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Regresi antara Komitmen Afektif   terhadap Jenjang Karir
Persamaan regresi 4: Jenjang Karir = 3.385 + 0,187 komitmen Afektif
Persamaan regresi 4 menunjukkan tidak ada pengaruh antara komitmen afektif dan jenjang karir karena
signifikansi lebih besar dari 0,05. Jenjang karir merupakan suatu penempatan dari seorang
individu dalam suatu pekerjaan yang merupakan bagian pertama dari sederetan pekerjaan. Dari
perspektif organisasi, jenjang karier adalah penting dalam perencanaan tenaga kerja. penempatan dari
seorang individu dalam suatu pekerjaan yang merupakan bagian pertama dari sederetan pekerjaan.
Sebuah masa depan tenaga kerja organisasi tergantung pada proyeksi individu-individu melalui suatu
barisan. Dari perspektif individu, suatu jalur karier merupakan sederetan dari pekerjaan yang dia
inginkan lakukan untuk mencapai tujuan personal dan kariernya. Hasil penelitian ini  menggambarkan
jenjang karier pegawai di Unila tidak dipengaruhi oleh komitmen afektif. Ini berarti hipotesis 4 yang
mengatakan ada pengaruh antara Komitmen Afektif dan jenjang karier tidak didukung.

Regresi antara Komitmen Kontinuans  terhadap Jenjang Karir
Persamaan regresi 5: Jenjang Karir = 2,334 + 0,435 komitmen Kontinuans
Persamaan regresi 5 menunjukkan ada pengaruh antara komitmen kontinuans dan jenjang karier dengan
koefisien 0,435 dan konstanta 2,334. Komitmen kontinuans mengacu pada kesadaran akan adanya
manfaat yang dirasa hilang jika meninggalkan organisasi. Karyawan yang tujuan utamanya berada di
organisasi berdasarkan komitmen kontinuan maka karyawan tersebut merasa butuh dan perlu untuk tetap
tinggal di organisasi. Hal ini menggambarkan bahwa jenjang karier dipengaruhi oleh komitmen
kontinuans dan ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 18,9 % dan sisanya dipengaruhi
oleh variable yang tidak diteliti . Kontribusi komitmen ini relative kecil namun demikian tetap
memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga hipotesis yang menyatakan  ada pengaruh antara
komitmen kontinuans dengan jenjang karier didukung.

Regresi antara Komitmen Normatif   terhadap Jenjang Karir
Persamaan regresi 6: Jenjang Karir = 3.118 + 0,260 komitmen Normatif
Persamaan regresi 6 menunjukkan ada hubungan antara komitmen normative dan jenjang karier dengan
koefisien sebesar 0,260 dan konstanta 3,118. Komitmen Normatif mengacu pada perasaan yang
berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap bekerja di organisasi. Karyawan dengan
komitmen normative tinggi akan merasa mereka harus tetap bersama organisasi. Hal ini menggambarkan
bahwa jenjang karier pegawai  ada pengaruh dari  komitmen normatif, karena pegawai menganggap
perasaan yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap bekerja di organisasi.
Karyawan dengan komitmen normative tinggi akan merasa mereka harus tetap bersama organisasi. Hal
ini juga ditunjukkan oleh koefisien Determinasi sebesar 0,067. Kontribusi komitmen ini relative kecil
namun demikian tetap memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga hipotesis yang menyatakan  ada
pengaruh antara komitmen normative dengan jenjang karier didukung.

4.4. Pembahasan
Hasil penelitian menemukan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara Komitmen dan
Stres serta ada pengaruh antara komitmen dan jenjang karir tidak semuanya didukung karena ada tiga
hipotesis yaitu pengaruh antara Komitmen afektif dan komitmen kontinuans terhadap Stres serta
komitmen afektif terhadap jenjang karier tidak didukung. Hal ini menggambarkan bahwa hasil penelitian
ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Linda Nasr pada pegawai di perusahaan
medium di Libanon yaitu korelasi dan regresi pada komitmen afektif memiliki hubungan negative
terhadap stress, sedangkan pada penelitian ini dihasilkan komitmen afektif dan komitmen kontinuans
tidak berpengaruh terhadap stress dan hanya komitmen normative yang mempengaruhi stress. Demikian
pula pengaruh komitmen terhadap jenjang karier tidak semua mendukung hipotesis. Komitmen afektif
tidak berpengaruh terhadap jenjang karier, sedangkan komitmen kontinuans dan komitmen normative
berpengaruh terhadap jenjang karier.
Perbedaan ini terjadi  mungkin dikarenakan  adanya perbedaan objek penelitian. Penelitian sebelumnya
dilakukan pada perusahaan medium sedangkan penelitian ini dilakukan pada pegawai negeri sipil.
Demikian pula pada komitmen kontinuans, pada penelitian ini dihasilkan tidak berpengaruh signifikan
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terhadap stress sedangkan penelitian sebelumnya ada hubungan positif dengan stres. Sementara itu
komitmen normative memiliki pengaruh positif terhadap stres.
Hasil penelitian dimensi komitmen dengan jenjang karier menghasilkan ada yang sejalan dan ada yang
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Komitmen afektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap jenjang karier, tetapi  komitmen kontinuans memiliki pengaruh yang positif terhadap jenjang
karier dengan koefisien determinasi sebesar 18,9 % , sementara itu komitmen normative mempengaruhi
jenjang karier sebesar 6,7 %  sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.

4.6.  Implikasi
Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pengaruh antara tiga model komitmen terhadap stres kerja
dan jenjang karir pada pegawai di Universitas Lampung tidak semua hipotesis didukung. Hal ini
menggambarkan ada perbedaan perilaku pegawai negeri sipil dan pegawai swasta. Penelitian selanjutnya
disarankan untuk melakukan penelitian dengan membandingkan perilaku pegawai negeri sipil dan
pegawai swasta.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Dari hasil analisis yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak ada pengaruh antara komitmen afektif terhadap stres pada tingkat kepercayaan 95% (α=5%).
2. Tidak ada pengaruh antara komitmen kontinuans terhadap stres pada tingkat kepercayaan 95%

(α=5%).
3. Ada pengaruh antara komitmen normatif terhadap stres pada tingkat kepercayaan 95% (α=5%).

Besarnya koefisien determinasi adalah 4,3 % yang berarti pengaruh komitmen normative terhadap
stres sebesar 4,3 %. Sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.

4. Tidak ada pengaruh antara komitmen afektif terhadap jenjang karier pada tingkat kepercayaan 95%
(α=5%).

5. Ada pengaruh antara komitmen kontinuans terhadap jenjang karir pada tingkat kepercayaan 95%
(α=5%). Besarnya koefisien determinasi adalah 18,9 % yang berarti pengaruh komitmen kontinuans
terhadap jenjang karier sebesar 18,9 %. Sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.

6. Ada pengaruh antara komitmen normative terhadap jenjang karir pada tingkat kepercayaan 95%
(α=5%). Besarnya koefisien determinasi adalah 18,9 % yang berarti pengaruh komitmen normative
terhadap jenjang karier sebesar 6,7 %. Sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka saran:
Bagi penelitian selanjutnya, dapat mengubah objek penelitian yaitu pada organisasi profit motif karena
dari hasil penelitian terhadap pegawai negeri sipil memperoleh hasil komitmen afektif tidak
mempengaruhi stres kerja dan juga jenjang karier. Demikian pula komitmen kontinuans tidak
mempengaruhi stres kerja. Hanya  komitmen  normatif yang mempengaruhi stres kerja dan jenjang
karier. Hal ini menggambarkan komitmen normatif yang dimiliki pegawai Unila mengacu pada perasaan
yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap bekerja di organisasi. Pegawai
dengan komitmen normative tinggi akan merasa mereka harus tetap bersama organisasi.
Bagi  lembaga yaitu Unila untuk terus memotivasi pegawainya agar pegawai memiliki  komitmen afektif
dan komitmen kontinuans yang tinggi. Pegawai dengan komitmen afektif yang  tinggi akan tetap
melanjutkan pekerjaan dan memutuskan untuk tinggal di organisasi karena memang karyawan tersebut
menginginkannya,sedangkan komitmen kontinuans mengacu pada kesadaran akan adanya manfaat yang
dirasa hilang jika meninggalkan organisasi. Pegawai  yang tujuan utamanya berada di organisasi
berdasarkan komitmen kontinuan maka karyawan tersebut merasa butuh dan perlu untuk tetap tinggal di
organisasi.
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