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ABSTRAK

Persaingan yang ketat Jaya Bakery Lampung dengan   seluruh pesaingnya
menuntut kinerja manajemen profesional serta pengetahuan penuh atas bisnisnya guna
evaluasi serta penentuan strategi bersaing. Perusahaan yang telah berdiri lama ini
perlu pengembangan strategi bisnis yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui rancangan model bisnis baru sebagai bentuk strategi pengembangan bisnis
di Jaya Bakery dengan pendekatan business model canvas. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan melakukan wawancara sedangkan perumusan strategi dengan
melakukan pembagian kuesioner kemudian analisisnya menggunakan Business
Model Canvas yang    setiap building block juga dianalisis dengan Matrik IFE &
EFE, Matrik IE, Matrik SWOT dan Blue Ocean Strategy yang digabungkan dengan
Business Model Canvas .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran model bisnis Jaya Bakery saat ini adalah
pada tahap posisi mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain) ditinjau dari
aspek-aspek Business Model Canvas yang dianalisis dengan Matriks IFE dan matriks
EFE menghasilkan Matriks IE pada perusahaan Jaya Bakery terletak pada kuadran V,
alternatif strategi yang tepat digunakan pada kuadran ini adalah Strategi penetrasi pasar
dan pengembangan produk. Hasil analisis Matriks SWOT dan Blue Ocean strategy
adalah Jaya Bakery harus lebih membaca pergerakan pasar dan penempatan produknya
serta dapat memaksimalakan penggunaan media informasi, internet dan sosial media,
Penambahan nilai pada produk, menciptakan hubungan pelanggan secara berkelanjutan,
aktivitas kunci dengan melibatkan teknologi, penempatan dan peningkatan SDM yang
kompeten dan inovasi produk dengan tetap mempertahankan harga yang murah.

Kata kunci : Strategy Business, Business Model Canvas, Matriks IFE,Matriks EFE,
Matrik IE, Matriks SWOT, Blue Ocean Strategy, Jaya Bakery Lampung
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BUSINESS STRATEGY WITH BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)
APPROACH AT JAYA BAKERY LAMPUNG

By :

Fendi Kurniawan1

R.R. Erlina2

Dwi Asri Ambarwati3
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(Lecturer at the Faculty of Economics and Business, University of Lampung)2,3
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ABSTRACT

Tight competition between bakery in Bandarlampung insist a professional performance
management and also knowledge about its business for evaluating and determining
competitive strategy. The company that has established for years needs to develop a
better business strategy. This research is meant to know a new design of business model
as a business development strategy in Jaya Bakery with business model canvas approach.
Using qualitative method by doing interview, while questionnaire is used to formulate the
strategy, then using businedd model canvas to analyze which every building block is also
being analyzed by Matrik IFE & EFE, Matrik IE, Matrik SWOT, and blue ocean strategy
that is combined with business model canvas.

Research's result indicates that recent business model of Jaya Bakery is Hold and
Mantain-stage reviewed from ascpects of business model canvas which analyzed by
Matriks IFE and Matriks EFE that produced Matriks IE at Jaya Bakery on kuadran V,
proper alternative strategy to be used on this kuadran is market penetration strategy and
product development. Matriks SWOT and blue ocean strategy analysis results are that
Jaya Bakery has to read the market progress more and place the product by maximizing
media, internet, social media. Adding value to a product, creating a continuous relation
with customer, action key is to involve technology, placing and upgrading competen
human resources and product inovation that maintain low price.

Key  words: Strategy Business,  Business  Model  Canvas,  Matriks  IFE,Matriks
EFE, Matrik IE, Matriks SWOT, Blue Ocean Strategy, Jaya Bakery
Lampung
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bandar Lampung  memiliki beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang
pembuatan roti dan kue berikut ini data perusahaan yang menunjukan bahwa tingginya
bisnis roti di Bandar Lampung.

Tabel 1. Daftar Toko Roti di Bandar Lampung

No Nama No Nama
1 Holland Bakery 13 J.CO
2 Yussi Akmal 14 Dunkin Donat
3 Shereen Cake & Bread 15 Sari Roti
4 Jaya Bakery 16 Monica Loren
5 Roman Bakery 17 Libra Cake
6 Breadtalk 18 Italy Bakery
7 Roti Boy 19 Emerald Bakery Cake & Ornaments
8 Hosana Bakery 20 Hans Bakery
9 Cake Bakery 21 Mayang Sari Bakery
10 Nituty Cukies 22 Garden Bakery
11 Swendis Bakery 23 Intan Bakery
12 Rose Bread 24 Berna Kue

Sumber : kode-area.cybo.com, 2016

Tabel 1 menggambarkan bahwa tingginya persaingan bisnis roti yang ada di Bandar
Lampung. Tingginya persaingan bisnis roti membuat perusahaan harus memiliki model
strategi bisnis yang tepat. Salah satu perusahaan yang menjual roti di Bandar
Lampung adalah perusahaan Jaya Bakery Lampung.

Jaya Bakery adalah perusahaan yang bergerak dibidang makanan jenis roti. Jaya Bakery
memiliki pabrik pembuatan di Jalan Pulau Damar Gang Sapta Marga, Sukarame Bandar
lampung. Jaya Bakery Lampung didirikan oleh bapak Siyono pada tahun 1997. Pada
pemulaan toko roti dan kue Jaya Bakery hanyalah sebuah usaha rumahaan yang menjual
beberapa produk jajanan kue dan roti. Beberapa tahun kemudian, nama perusahaan
makin berkembang dengan pesat. Semakin berkembangnya dunia bisnis dan banyaknya
para pesaing yang mulai memasuki dunia bisnis toko kue dan roti saat ini terutama di
kota Bandar Lampung, Jaya Bakery berusaha terus mengembangkan produknya dan
menciptakan inovasi- inovasi yang lainnya dengan tetap mempertahankan ciri khasnya
sendiri. Selain itu diadakan pula perluasan perusahaan terutama untuk lokasi kerja
dan serta dibukanya sebuah toko roti dan kue dengan desain yang modern dan nyaman.

Jaya Bakery juga mempunyai permasalahan eksternal dan internal yang sering
muncul. Permasalahan eksternal yang sering muncul diantaranya adalah laju inflasi
yang meningkat, akan mempengaruhi harga bahan pokok makanan yang merupakan
bahan baku dalam pembuatan roti. Permasalahan lain yang muncul adalah
pendatang baru yang ingin membuka usaha toko kue sejenis, tingginya tingkat  tawar-
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menawar konsumen  dan  tingginya tingkat  persaingan yang tersebar di kota Bandar
Lampung. Dominasi merek lain di luar Jaya Bakery menunjukkan gejala belum kuatnya
pengaruh merek Jaya Bakery terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen Jaya Bakery di
masyarakat Bandar Lampung. Berikut ini gambar pangsa pasar persaingan Jaya Bakery
di Bandar Lampung.

Gambar 1.   Pangsa Pasar Persaingan Roti Bakery di Bandar Lampung

Sumber : Hasil Observasi peneliti, 2016

Gambar 1 menjelaskan bahwa bisnis roti memiliki banyak pesaing di pasaran di Bandar
Lampung. Jaya Bakery dalam posisi pasar di Bandar Lampung masih  berada  di  bawah
Holland  Bakery,  Shereen  Cake  &  Bread,  dan  Yussi Akmal.  Selain  roti  jenis
bakery Jaya Bakery  juga  memiliki  pesaing  subtitusi seperti J.CO, Dunkin Donut dan
lainnya, seperti yang terlihat pada tabel 1.

Terdapatnya produk roti lain di pasaran dengan variasi produk,kualitas yang sama,
pelayanan yang tidak jauh berbeda serta memberikan promosi yang menarik, menjadi
salah satu hal yang membuat konsumen beralih ke produk roti lain. Ada kecenderungan
di kalangan masyarakat dalam membeli dan mengkonsumsi roti dan  kue dengan
melihat  merek yang  paling  banyak dipakai dan dikenal masyarakat, rasa gengsi yang
diperoleh (prestise), juga kualitas yang dirasakan lebih unggul. Jaya Bakery harus
memiliki strategi yang baik  dan tepat dalam meningkatkan brand image untuk
mengalahkan para pesaingnya. Pengelolaan manajemen yang dilakukan oleh Jaya
Bakery perlu ditingkatkan lagi.

Keunggulan lain yang dimiliki Jaya Bakery yaitu melayani pesanan event dan wedding
Untuk acara di rumah dan juga di kantor saat sedang rapat dan juga bisa menjadi
alternatif bagi para konsumen dalam mengadakan acara pesta Jaya Bakery siap
mengirim ketempat tujuan. Jaya Bakery mempunyai peluang untuk mengembangkan
usahanya dan     memperluas pasar, seperti adanya loyalitas pembeli dan pemasok,



5

serta gaya hidup masyarakat yang konsumtif, dukungan pemerintah terhadap
infrastruktur, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Selain kekukatan
masalah lain yang timbul selain pesaing adalah masa kadaluarsa roti yang tidak bisa
terjual habis pada waktunya. Permasalahan yang muncul di Jaya Bakery, maka
diperlukannya sebuah model strategi bisnis yang baik serta perlu adanya pembenahan
dan juga kreatifitas dan inovasi dari manajemen Jaya Bakery untuk mengalahkan para
pesaingnya.

Peneliti menggunakan business model canvas (BMC) sebagai suatu alat untuk
membantu Jaya Bakery untuk melihat bagaimana model bisnis yang sedang dijalani
saat ini atau inovasi model   bisnis yang akan dijalani. Menurut Osterwalder
dan Pigneur (2015:14) business model canvas adalah sebuah model bisnis yang mampu
menggambarkan secara sederhana bagaimana suatu organisasi memberikan dan
menangkap nilai dari aktivitas bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan uang. Melalui
BMC, Jaya Bakery akan melihat bisnis secara garis besar namun setiap elemen yang
terkait dengan bisnis akan terlihat lengkap dan rinci. Evaluasi terhadap masing-masing
elemen akan memudahkan analisis terhadap apa yang dirasa kurang tepat, dan pada
akhirnya perusahaan dapat mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis. Peneliti
menggunakan BMC untuk membantu pemilik Jaya Bakery dalam melihat bisnis secara
umum yang kemudian dapat menyusun strategi untuk mengalahkan pesaingnya. BMC
memudahkan pemilik Perusahaan untuk melihat hubungan antara masing-masing elemen
dalam bisnisnya sehingga dapat menciptakan value bagi konsumen dan perusahaan.

Osterwalder dan Pigneur (2015:14) mengatakan bahwa model bisnis dapat dijelaskan
dengan sangat baik melalui sembilan balok bangun dasar yang memperlihatkan cara
berfikir tentang bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang. Sembilan balok bangun
tersebut diletakkan pada sebuah susunan yang disebut business model canvas. Business
model canvas terbagi menjadi sembilan bagian utama, yaitu :Customer Segments
(Segmen Pelanggan), Value Propositions (proposisi nilai), Channel (Saluran), Customer
Relationships (Hubungan Pelanggan), Revenue Streams (Arus Pendapatan), Key
Resources (Sumber Daya Utama), Key Activities (Aktivitas Kunci), Key Partnerships
(Kemitran Utama) dan Cost Struktur (Struktur Biaya). Kemudian bagian-bagian ini
dibagi lagi pada dua sisi yaitu sisi kiri (logika) dan sisi kanan (kreatifitas). Disadari atau
tidak sebenarnya banyak perusahaan yang   telah menerapkan business model canvas
dalam   pelaksanaan   kegiatan   bisnisnya.   Bagian-bagian   tersebut   kemudian
dipetakan menjadi 2 sisi yaitu sisi kanan (kreativitas) dan kiri (logika). Aktivitas-
aktivitas bisnis yang dilakukan baik usaha besar maupun usaha kecil secara tidak
langsung telah menerapkan business model canvas di dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya, meskipun dalam penerapannya hanya menggunakan beberapa blok dari
sembilan blok bangunan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat  rumusan
masalahnya  adalah  Bagaimana  strategi  pengembangan bisnis yang sesuai di Jaya
Bakery dengan pendekatan business model canvas?
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TINJAUAN PUSTAKA

Business Model Canvas
Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015:14) Business Model Canvas (BMC) salah
satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan
menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan,
memberikan,  dan  menangkap  nilai. Business Model Generation lebih populer dengan
sebutan Business Model Canvas adalah suatu alat untuk membantu kita melihat lebih
akurat rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Mengubah konsep bisnis yang
rumit menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas berisi rencana
bisnis dengan sembilan elemen kunci yang terintegrasi dengan baik didalamnya
mencangkup analisis strategi secara internal maupun ekternal perusahaan (Osterwalder
dan Pigneur, 2015:15). Model bisnis kanvas digambarkan melalui sembilan blok
bangunan dasar yang menunjukkan logika  bagaimana  perusahaan bermaksud untuk
menghasilkan uang. Sembilan blok ini mencakup empat bidang utama bisnis yaitu
pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelayakan keuangan. Kesembilan blok
bangunan dasar yang digunakan untuk penggambaran model bisnis kanvas adalah :

1. Customer Segments (Segmen Pelanggan)

2. Value Propositions (Proporsi Nilai)
3. Channels (Saluran)
4. Customer Relationships (Hubungan Pelanggan)
5. Revenue Streams (Arus Pendapatan)
6. Key Resources (Sumber Daya Utama)
7. Key Activities (Aktivitas Kunci)
8. Key Partnership (Kemitraan Utama)
9. Cost Structure (Struktur Biaya)

Desain Model Bisnis Kanvas
Memetakan sebuah model bisnis adalah sesuatu hal yang lumrah dilakukan, namun
mendesain model bisnis yang baru dan  inovatif adalah hal yang lain. Memetakan
model bisnis merupakan salah satu tahap dalam mendesain model bisnis.  Dalam
mendesain model bisnis, ada tiga hal yang perlu dilakukan yaitu:

1. Memetakan model bisnis
Dalam memetakan  model bisnis,  dimulai dengan  mendefinisikan  dan mengisi
kotak customer segment. Hal ini dikarenakan hanya pelanggan yang
menguntungkanlah yang akan menghidupi organisasi. Langkah selanjutnya mengisi
kotak value propositions yang merupakan pernyataan keunikan produk ataupun jasa
yang dijanjikan perusahaan kepada customer segment yang dibidik. Setelah value
propositions diisi, maka selanjutnya kotak channels yang diisi. Channels menjelaskan
bagaimana organisasi mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan
pelanggannya. Selanjutnya, kotak customer relationship diisi karena kotak ini
mendefinisikan seberapa   besar kegiatan organisasi dalam menjaga hubungan
dengan pelanggan.     Apabila customer segments difokuskan dengan baik, value
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propositions dinyatakan secara tajam serta channels dan customer relationship dijaga
secara benar, maka kotak revenue stream dapat diisi dan mendatangkan dana ke
dalam organisasi.   Kegiatan di belakang panggung, berupa kotak key resources, key
activities, key partnership juga dapat diisi dan diatur sedemikian rupa sehingga
efisien. Efisiensi dalam kotak-kotak ini sangat diperlukan untuk menjaga kotak cost
structure dapat tetap optimal.

Sumber : Osterwalder & Pigneur (2015:19)

2.  Menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari masing- masing
elemen model bisnis yang ada. Analisis ini perlu dilakukan untuk mengetahui
kekurangan  dalam konsep model bisnis yang ada sehingga perbaikan atau
perubahan ke depannya dapat dilakukan oleh perusahaan (Osterwalder & Pigneur

2015:216).
3. Menyempurnakan model bisnis atau membuat prototipe model bisnis lain Dalam

mendesain model bisnis baik menyempurnakan maupun membuat prototipe model
bisnis yang lain, yang diperlukan adalah proses berfikir kreatif untuk mendapatkan
banyak ide dalam pembentukan model bisnis dan mengambil salah satu ide yang
terbaik. Proses ini dinamakan ideation. Maka dari itu, penguasaan teknik ini
sangat krusial untuk pembuatan model bisnis yang baru (Osterwalder & Pigneur

2015:162).

Analisis SWOT
Setelah melakukan penjabaran pada business model canvas selanjutnya adalah
melakukan analisis SWOT pada  masing-masing blok  business model canvas untuk
mengetahui faktor internal dan eksternal pada masing-masing blok business model
canvas Jaya Bakery.Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis
untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang   (Opportunities), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats)
(Rangkuti, 2016:64).

Empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat disusun adalah sebagai berikut:
Gambar 3 Diagram Matrik SWOT

IFAS

EFAS

STRENGTHS (S)
Tentukan 5-10 faktor- faktor
kekuatan internal

WEAKNESSES (W)
Tentukan 5-10 faktor-
faktor kelemahan internal
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OPPORTUNITIES (O)

Tentukan 5-10 faktor
peluang eksternal.

STRATEGI SO
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang

STRATEGI WO
Ciptakan strategi yang
meminimalkan
kelemahan untuk
memanfaatkan peluang

TREATHS (T)
Tentukan 5-10 faktor
ancaman eksternal

STRATEGI ST
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

STRATEGI WT Ciptakan
strategi yang meminimalkan
kelemahan dan menghindari
ancaman

Sumber : Rangkuti (2016:65)

Blue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy (BOS) atau Strategi Samudra Biru merupakan sebuah strategi
bisnis yang menciptakan ruang pasar baru dan belum memiliki pesaing (Kim dan
Mouborgne, 2016:34). Blue Ocean Strategy (BOS) adalah bagian dari proses strategi
bisnis, dari segi definisi BOS adalah strategi bisnis yang menerapkan penguasaan ruang
pasar yang tidak diperebutkan (uncontested market space) sehingga membuat
persaingan menjadi tidak relevan (Kim dan Mouborgne, 2016:34).
Dalam memulai blue ocean strategy ada beberapa tahapan langkah yang harus
dilakukan, anatara lain:
1.   Membuat kanvas strategi
2.   Menerapkan kerangka kerja empat langkah

C. Kerangka Penelitian
Peneliti akan mengidentifikasi elemen-elemen yang terdapat pada business model canvas
(BMC) untuk mengetahui BMC toko Jaya Bakery saat ini. Setelah mengidentifikasi
elemen-elemen BMC, peneliti akan menganalisa dengan menggunakan SWOT
kesembilan elemen dari business model canvas. Sembilan bagian utama, yaitu :Customer
Segments (Segmen Pelanggan), Value Propositions (proposisi nilai), Channel (Saluran),
Customer Relationships (Hubungan Pelanggan), Revenue Streams (Arus Pendapatan),
Key Resources (Sumber Daya Utama), Key Activities (Aktivitas Kunci), Key
Partnerships (Kemitran Utama) dan Cost Struktur (Struktur Biaya). Analisis SWOT
bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu organisasi serta kemampuan
mengatasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. SWOT membantu untuk
untuk mengevaluasi model bisnis perusahaan. Setelah menggunakan analisa SWOT,
peneliti akan membuat future business model canvas dengan bantuan blue ocean
strategy yang akan membantu peneliti untuk memahami pengaruh yang akan
terjadi antara masing-masing elemen yang terkait di dalam BMC. Sehingga tercipta
Strategi bisnis alternatif yang digabambarkan dengan Business Model Canvas.
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METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian
Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja
(purposive),penelitian ini dilakukan di Jalan Pulau Damar Gang Sapta Marga, Sukarame
Bandar lampung, Provinsi Lampung yang   merupakan pabrik pembuatan roti
Jaya Bakery. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah usaha roti Jaya
Bakery di Bandar Lampung dan yang menjadi objek penelitian yaitu model bisnis yang
diterapkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut berdasarkan Business
Model Canvas.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 metode di dalam pengumpulan data yaitu:
1. Wawancara
2.   Observasi

3.   Dokumentasi

Proses Penelitian
Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-
tahap sebagai berikut:
1. Proses memasuki lokasi penelitian

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh data, pada tahap ini terlebih
dahulu peneliti memperkenalkan diri dan meminta  izin kepada pemilik Jaya
Bakery dengan membawa surat izin formal penelitian dari Universitas Lampung.
Setelah itu, peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian untuk menciptakan
kepercayaan kepada pihak terkait, kemudian menentukan waktu melakukan
wawancara.
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2.   Ketika berada dilokasi penelitian (getting along)
Dalam  hal  ini  peneliti  berusaha melakukan hubungan secara pribadi dan akrab
dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang lengkap
serta berusaha menangkap makna dari berbagai informasi yang diterima serta
fenomena yang diamati.  Oleh  karena itu,  peneliti  berusaha sebijak mungkin
sehingga tidak menyinggung  informan secara formal maupun informal.

3. Pengumpulan data (logging data)
Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan
berdasarkan fokus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.   Observasi, tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati objek

penelitian mengenai perusahaan Jaya Bakery. Observasi ini dilakukan dengan
mengamati dan mencatat langsung terhadap obyek penelitian, yaitu dengan
mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan Jaya Bakery.

b. Wawancara mendalam (indepth interview) yang dilakukan kepada
informan dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan langsung dengan
seluruh sumber data yang ada berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan
oleh peneliti sebagai panduan sumber data. Wawancara yang dilakukan
mengacu pada sumber yang terpercaya dan orang yang tau tentang isi
perusahaan tersebut, dalam hal ini peneliti memiliki narasumber wawancara
berjumlah dua orang yaitu:
1) Efran Agustiawan (Pengelola Bag. Keuangan)
2) Zulkifli (Pengelola Bag. Manajer Umum & HRD)

c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang  sudah berlaku dan
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang
berhubungan langsung dengan perusahan Jaya Bakery.

Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data
Analisis data   merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan
penarikan suatu kesimpulan. Analisis data ini terdiri dari: Data dari wawancara, dan
dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan
penelitian. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya. Mencari keterkaitan antar
tema. Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan
menggunakan teori yang relevan. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analitik
kontekstual.

Metode pengolahan dan Teknik analisis data terdiri dari analisis deskriptif   dan
analisis tiga  tahap formulasi-formulasi strategi. Analisis deskriptif bertujuan untuk
mendefinisikan gambaran umum serta karakteristik   perusahaan. Adapun alat bantu
analisis yang  digunakan dalam merumuskan strategi perusahaan adalah yang
pertama adalaha penjabaran Business Model Canvas lalu melakukan analisis SWOT
untuk  mengetahui faktor internal dan eksternal dari masing- masing blok Business
Model Canvas Jaya Bakery. Langkah berikutnya adalah analisis matriks IFE, matriks
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EFE, matriks IE, matriks SWOT, dan Blue Ocean Strategy untuk menentukan Business
Model Canvas baru pada peruasahaan.

Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan
(validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi Positivisme dan disesuaikan
dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Derajat kepercayaan
atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukanoleh standar apa yang akan digunakan
(Moleong, 2014:321). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik keabsahan data
antara lain:
1.   Ketekunan/Keajegan Pengamatan
2. Trianggulasi
3.   Menggunakan Bahan Referensi
4.   Mengadakan Member Check

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Business Model Canvas Jaya Bakey Lampung Saat Ini
Berikut ini gambaran desain business model canvas pada perusahaan Jaya Bakery
Lampung saat ini.

Gambar 4. Business Model Canvas Jaya Bakey Lampung Saat ini

Analisis SWOT pada Business Model Canvas Jaya Bakery Lampung
1.   Customer Segments
Strengths dalam elemen customer segments adalah
a. Tingginya Tingkat Loyalitas Pelanggan.

Tingginya loyalitas pelanggan terhadap produk Jaya Bakery  terbukti dengan
tingkat penjualan yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berdasarkan hasil
wawancara banyak pelanggan yang selalu membeli produk Jaya Bakery dan
pelanggan selalu menunggu produk baru dari Jaya Bakery.

b. Produk Yang Dijual Untuk Semua Kalangan
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Jaya Bakery dalam segmentasi
pasarnya Jaya Bakery  tidak membeda-bedakan pelanggan secara khusus. Produk
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Jaya Bakery dijual dengan harga murah sehingga semua kalangan dapat
membelinya. Namun, mayoritas pembeli dari Jaya Bakery adalaha kalangan
menengah kebawah karena harganya yang terjangkau dari produk roti sejenis yang
ada di Bandar Lampung.

Weaknesses dalam elemen customer segments adalah
a. Tidak Spesifik Customer Segments Yang Ditawarkan

Dalam pemilihan customer segments ternyata dengan tidak dibaginya customer
segments secara spesifik berakibat pada kurang tajamnya value propositions yang
ditawarkan. Akibatnya, perlu dilakukan penajaman value prpositions. Opportunities
dalam elemen customer segments adalah

b. Gaya Hidup Masyarakat Bandar Lampung Yang Konsumtif
Masyarakat di perkotaan khususnya di Bandar Lampung dalam kehidupan yang
serba modern ini dituntut untuk bergaya hidup konsumsi yang serba cepat   dan
instan.   Tabel   dibawah   ini akan menjelaskan rata-rata Pengeluaran per
kapita di daerah perkotaan   menurut Provinsi dan kelompok barang (rupiah),
2011-2014.

Tabel 2. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Daerah Perkotaan

Tahun Makanan Non makanan
Makanan Persentase
Kenaikan Pertahun

(Makanan)

Persentase kenaikan
pertahun (non

makanan)

2011 261519 228662 - -
2012 283870 233840 8,54% 2,2%
2013 314 408 259 226 10,7% 10,8%
2014 340 844 287 666 8,4% 10,9%

Sumber : BPS Lampung. 2015

Pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada kebutuhan akan makanan yang akan
terus meningkat. Pesatnya kemajuan segala aspek pada era globalisasi ini menyebabkan
perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat di seluruh kota Bandar Lampung.
Pertumbuhan jumlah penduduk kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Petumbuhan Penduduk Kota Bandar Lampung

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%)

2013 942039 -

2014 960695 1,98

2015 979287 1,93

Sumber : BPS Lampung. 2016

Threats dalam elemen customer segments adalah
Tingginya produsen roti di Bandar Lampung memungkinkan konsumen berpindah ke
toko roti lain yang mampu menawarkan harga dan kulatias yang lebih baik dari
produk Jaya Bakery. Serta pelayanan juga dapat menjadi faktor konsumen dapat
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pindah ke toko lain. Apabila pelayananan yang didapat di Jaya Bakery kalah dengan
produsen roti lain maka konsumen akan berpikir untuk berpindah ke toko lain. Situs web
kode- area.cybo.com pada tahun 2016 pernah meneliti jumlah toko roti yang ada di
Bandar Lampung yaitu berjumlah lebih dari 20 toko roti yang ada di Bandar Lampung
yang mana  dapat dilihat pada  tabel 1.1. Hal ini merupakan ancaman yang dapat
berdampak pada customer segments di Jaya Bakery Lampung.

Value Propositions
Strengths dalam elemen Value Propositions ( Proporsi Nilai) adalah
a. Harga Murah

Jaya Bakery terkenal dengan roti premium dengan harga murah menurut hasil
wawancara Jaya Bakery memiliki harga roti bakery yang  paling murah
dibanding dengan harga roti lain. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti
membandingkan salah satu harga roti Jaya Bakery dengan produsen roti lain Jaya
Bakery memang memiliki harga yang lebih murah dibanding harga roti lainnya.
Harga yang murah dan kualitas yang baik   merupakan bisa menjadi nilai lebih
bagi perusahaan Jaya Bakery Lampung.

b. Lokasi Toko Yang Strategis
Saat ini di Bandar Lampung Jaya Bakery memiliki 6 toko roti yang dimiliki
sendiri dan 9 yang bermitra dengan orang lain. Lokasi toko Jaya Bakery sangat
strategis yaitu di daerah dekat dengan rumah sakit, pendidikan,
perdagangan,perumahaan dan perkantoran. Lokasi toko Jaya Bakery dapat dilihat
pada tabel 4.1 dan pada tabel 4.2. Hal ini tentunya memudahkan konsumen dalam
membeli produk Jaya Bakery yang ada di Bandar Lampung. Bagi perusahaan ini
bisa menjadi nilai lebih bagi perusahaan.

Weaknesses dalam elemen Value Propositions ( Proporsi Nilai) adalah
a. Belum Ada Keunggulan Dalam Elemen Brand

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola salah satu kelemahan dalam
proporsi nilai di Jaya Bakery adalah belum adanya produk khusus yang menonjol
bagi perusahaan. Hal ini tentunya bisa menjadi kelemahan bagi perusahaan Jaya
Bakery karena tidak adanya produk unggulan yang dimiliki Jaya Bakery saat ini.

b. Kurangnya Pelayanan dan Fasilitas Pendukung
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Januari Siskasari mengenai
Pengaruh Citra Merek (Brand Image), Kualitas Pelayanan, Lokasi Dan Faktor
Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Jaya Bakery Bandar
Lampung Tahun 2016. Salah satu kelemahan yang dimiliki Jaya Bakery adalah
mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian, sebanyak
20% menyatakan tinggi, 50% menyatakan sedang dan 30% menyatakan rendah. Ini
menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Jaya bakery masih kurang. Kualitas
pelayanan yang diberikan Jaya Bakery sama denga toko kue lainnya, sehingga tidak
ada keistimewaan. Selain  pelayanan fasilitas  tempat  tunggu  juga perlu
ditingkatkan lagi karena dapat mengurangi nilai perusahaan dan dapat berpengaruh
pada tingkat pembelian konsumen.



14

Opportunities dalam elemen Value Propositions ( Proporsi Nilai) adalah
a. Pengetahuan konsumen tentang produk Jaya Bakery

Seluruh informasi yag dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk
yang ditawarkan oleh Jaya Bakery. Dalam hal ini pengetahuan konsumen amat
diperlukan, karena dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan
pembelian. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola Jaya Bakery, konsumen
yang datang tidak hanya mencari roti isi saja melainkan mencari menu lain seperti
kue tar kue bolu banyak menu lain yang mendorong calon konsumen untuk datang
ke ke toko Jaya Bakery. Mayoritas konsumen mereka memiliki profesi sebagai
anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantor, dan lain sebagainya. Dari penjelasan
tersebut pengetahuan konsumen merupakan suatu peluang bagi perkembangan
bisnis dan Jaya Bakery. Produk dan harga ternyata mampu memberikan pengaruh
positif terhadap minat konsumen Jaya Bakery.

b. Penambahan menu roti yang variatif
Peluang Jaya Bakery dalam menambahkan menu baru cukuplah terbuka lebar.
Dengan adanya menu baru yang variatif setiap dua atau tiga bulan sekali tentu dapat
meningkatkan minat konsumen dan tentunya dapat menjadi nilai postif bagi
perusahaan.

Threats dalam elemen Value Propositions ( Proporsi Nilai) adalah
a. Pesaing menawarkan nilai yang lebih baik

Tingginya persaingan roti di Bandar lampung perlu diperhatikan oleh manajemen
Jaya Bakery. Menurut hasil wawancara dengan pengelola Jaya Bakery salah satu
ancaman yang muncul adalah pesaing menawarkan nilai yang lebih baik dari Jaya
Bakery yaitu berupa harga dan kualitas yang lebih baik dar Jaya Bakery. Hal ini
tentunya perlu di waspadai oleh pihak Jaya Bakery.

3.   Channels

Strengths dalam elemen channels adalah
a. Banyak Cabang di Bandar Lampung

Jaya Bakery memiliki banyak cabang di Bandar lampung total 15 cabang yang
dimiliki oleh Jaya Bakery. Lokasi toko Jaya Bakery sudah menyebar hampir
keseluruh Bandar Lampung ini merupakann salah satu keunggluan Jaya Bakery
dalam meenjangkau konsumennya. Tabel toko Jaya Bakery dapat dilihat pada tabel
4.1 dan tabel 4.2.

Weaknesses dalam elemen channels adalah
a. Belum memiliki delivery order di setiap toko

Menurut hasil wawancara dengan pengelola Jaya Bakery saat ini hanya melayanan
pesanan delivery berskala besar. Untuk skala kecil Jaya Bakery belum memilikinya.
Hal ini merupakan salah satu kelemahan yang perlu diperbaiki untuk mengalahkan
pesaing.
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Opportunities dalam elemen Channels adalah
a. Dukungan Pemerintah Terkait Pembangunan Insfrastruktur Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2012,
kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung  dalam hal pembangunan
infrastruktur dan kemudahan akses terhadap usaha pendukung lainnya diringkas
sebagai berikut:

a) Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan
tingkat pelayanan, kenyamanan, dan keamanan pemakaian jalan

b) Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan
c) Pengembangan tempat pariwisata
d) Pengembangan air bersih
e) Pembangunan jalan dan fly over

Adanya dukungan dari pemerintah tersebut, merupakan suatu peluang bagi Jaya Bakery
karena infrastruktur yang ada dapat menunjang operasional seperti bahan baku yang
diperoleh dari berbagai kota diluar Bandar Lampung serta pendistribusian ke toko-toko
di Jaya Bakery.

Threats dalam elemen channels adalah
a. Jalan Macet

Selain peluang perbaikan jalan juga bisa menjadi ancaman bagi pendistribusian
barang di Jaya Bakery. Karena pada saat perbaikan jalan atau pembangunan jalan
dapat menimbulkan kemacetan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola
salah satu ancaman adalah ketika ada perbaikan jalan yang mengakibatkan
kemacetan seperti yang terjadi saat ini  terjadi  pembangunan jalan fly over di
depan  Mall Boemi Kedaton mengakibatkan kemacetan parah di Jalan. Kemacetan
berdampak pada terganggunya proses distribusi roti ke toko-toko Jaya Bakery.
Menurut pengelola kemacetan karena pembangunan jalan berdampak pada
ketermabatan penyetoran barang ke toko, yang tadinya roti dapat diterima ditoko
pada pukul 06.00 WIB sekarang bisa melebihi pada target waktu yaitu bisa sampai
ke toko hingga jam 07.30 WIB. Dampaknya adalah pada penjualan dan barang
rusak. Roti yang seharusnya bisa dijual tepat waktu menjadi terlambat dijual karena
kemacetan. Kemacetan tentu merupakan ancaman nyata dalam proses distribusi.

4.   Customer Relationships
Strengths dalam elemen Customer Relationships adalah
a. Hubungan pelanggan dengan konsumen baik

Menurut penuturan pengelola salah satu keunggulan selain harga dan kualitas,
konsumen yang  dimiliki Jaya Bakery  tergolong cukup loyal. Pihak Jaya
Bakery selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan apabila ada keluhan
terhadap pelayanan pelanggan bisa  mengirimkan kritik dan saran melalui
kontak yang ada di masing-masing toko Jaya Bakery.

Weaknesses dalam elemen Customer Relationships adalah
a. Hubungan Pelanggan Hanya Terkait dengan Proses Pembelian Saja
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Jaya Bakery hanya memiliki hubungan pelanggan dalam proses pembelian saja Jaya
Bakery belum memiliki hubungan pelanggan diluar penjualan seperti belum adanya
komunitas.

b. Belum adanya Promosi dan hubungan dengan pelanggan melalui dunia maya
Belum adanya website resmi serta acount official resmi yang dimiliki Jaya Bakery
tentu merupakan salah satu masalah yang saat ini dihadapi oleh Jaya Bakery.
Perkembangan globalisasi saat ini media sosial merupakan tempat prosmosi yang
paling efektif. Jaya Bakery harus segera membuat dan mengelola account social
media agar dapat bersaing  dan dapat menjaga hubungan baik dengan
pelanggannya.

Opportunities dalam elemen Customer Relationships adalah
a. Perkembangan Media Sosial

Jaya Bakery memiliki peluang untuk meningkatkan hubungan dengan
pelanggan dengan cara pengelolaan media sosial yang tepat. Menurut hasil IBM
Global CMO Study, penggunaan media sosial menciptakan banyak peluang bagi
pemasar untuk bisa meningkatkan pendapatan dan nilai merek, serta
mempererat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Para pemasar yang
mengakui pentingnya media sosial akan lebih mampu mengantisipasi
perubahan pasar dan teknologi di waktu mendatang. Para pemasar menggunakan
platform sosial untuk berkomunikasi—dengan 56% CMO menganggap media
sosial sebagai media penting untuk membina hubungan dengan pelanggan.

Threats dalam elemen Customer Relationships adalah
a. Pesaing Mampu Memberikan Hubungan Pelanggan Lebih Baik

Apabila pesaing mampu memberikan hubungan pelanggan yang lebih baik dari Jaya
Bakery maka dapat mengakibatkan hubungan buruk konsumen dengan pelanggan.
Pelanggan bisa berubah ke toko roti lain yang memiliki hubungan pelanggan lebih
baik dari Jaya Bakery. Karena pada dasarnya konsumen adalah raja yang harus
diberikan pelayanan sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan menjaga
hubungan baik dengan konsumen melalui sosial media atau interaksi langsung.

5.   Revenue Streams
Strengths dalam elemen Revenue Streams adalah
a. Pendapatan Pertahun Selalu Meningkat

Dari hasil wawancara dengan pengelola pendapatan Jaya Bakery selalu mengalami
kenaikan disetiap tahunnya kenaikannya setiap tahunya kurang lebih 10%. Hal ini
merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Jaya Bakery yang menandakan
keuangan di dalam Jaya Bakery selalu mengalami peningkatan.

Weaknesses dalam elemen Revenue Streams adalah
a. Pengelolahan Pendapatan Belum Terintegrasi Dengan Komputer

Di era dunia digital saat ini Jaya Bakery belum memiliki sitem keuangan yang
terintegrasi dengan komputer. Belum adanya integrasi komputer di Jaya Bakery



17

tentu akan membuat pekerjaan dalam mengelola pendapatan adalah dengan cara
manual. Sehingga  ini merupakan kelemahan yang perlu diselesaikan di Jaya
Bakery.

b. Sistem Pembayaran Hanya Melalui Uang Cash
Di Jaya Bakery proses pembayaran konsumen hanya melalui uang cash belum
melalui kartu kredit. Hal ini tentu bisa mempersulit konsumen yang ingin membayar
dengan cara non tunai atau dengan kartu debit atau kredit. Sehingga belum adanya
pembayaran melalui kartu debit atau kredit akan menjadi kelemahan Jaya Bakery
dalam proses transaksi

Opportunities dalam elemen Revenue Streams adalah
a. Kerjasama dengan Pihak Luar

Jaya Bakery bisa menambah arus pendapatan lain seperti bekerja sama dengan
minimarket atau supermarket sehingga Jaya Bakery   bisa menambah
penjualan tanpa harus membuka toko sendiri. Bekerjasama dengan bank bisa
menjadi keuntungan tersendiri untuk Jaya Bakery yaitu dengan membuka
pembayaran secara debit atau membuat member card yang bekerjasama dengan
bank. Bekerjasama dengan bank dapat mempermudah konsumen dalam proses
transaksi.

Threats dalam elemen Revenue Streams adalah
a. Munculnya Barang Subtitusi

Menurut hasil wawancara munculnya barang subtutusi seperti pada saat buah-
buahan penjualan sedikit menurun. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2013 pada saat
itu terjadi musim buah seperti duku, salak, durian, mangga, dan lain-lain. Terjadinya
musim buah besar- besaran ternyata berdampak pada penjualan yang dilakukan di
Jaya Bakery.

6.   Key Resources
Strengths dalam elemen key resources adalah
a. Banyak Pemasok Bahan Baku

Jaya Bakery memiliki banyak pemasok bahan baku seperti gula, susu, keju,
tepung, coklat dan lain-lain. Jumlah pemasok Jaya Bakery menurut pengelola
berjumlah 50 distributor. Banyaknya pemasok memudahkan Jaya Bakery dalam
memilih kualitas dan harga yang lebih murah.

b. Loyalitas Karyawan
Menurut hasil wawancara karyawan di Jaya Bakery cukup loyal dalam menjalankan
tugasnya di Jaya Bakery. Jaya Bakery tentu harus mempertahankan loyalitas
karyawan dengan cara  memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki
kinerja baik pada masing- masing bidang.

Weaknesses dalam elemen key resources adalah
a. Kurangnya Fasilitas Pendukung disetiap Toko
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Banyak toko Jaya Bakery yang masih belum memiliki fasilitas pendukung seperti
tempat tunggu konsumen dan ruangan AC. Hal ini  merupakan salah satu
kelemahan dalam elemen key resource.

Opportunities dalam elemen key resources adalah
a. Supplier Bahan Baku Banyak

Banyaknya supplier bahan baku memungkinkan Jaya Bakery dalam memilih harga
bahan baku yang lebih murah. Memilih bahan baku yang murah dapat mengurangi
biaya produksi.

Threats dalam elemen key resources adalah
a. Kendala Pemasok Bahan Baku dan Kualitas Bahan Baku
b. Disetiap peluang pasti adda ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam

mengelola bahan baku. Jaya Bakery memiliki ancaman dalam hal bahan baku pada
saat bahan baku kosong selain kosong masalah lainnya adalah kualita bahan baku
yang didapat tidak sesuai.

7.   Key Activities
Strengths dalam elemen key activities adalah
a. Dipimpin oleh satu komando

Dengan  dipimpin  oleh  satu  komando akan  memudahkan  pihak Jaya Bakery
dalam mengelola aktivitas-aktivitas utama dalam perusahaan. Aktivitas utama dalam
perusahaan

b. Aktivitas kunci berjalan dengan baik
Aktivitas-aktivitas perusahaan yang dilakukan Jaya Bakery berjalan dengan
baik. Aktivitas seperti proses produksi, proses pendistribusian, dan proses penjualna
berjalan dengan baik. Menurut hasil wawancara dengan pengelola Jaya Bakery
selalu mengawasi kegiatan utama perusahaan sehingga kegiatan perusahaan dapat
berjalan dengan baik.

Weaknesses dalam elemen key activities adalah
a. Kegiatan perusahaan belum terintegrasi dengan komputer

Semakin majunya dunia telekomunikasi dan tingginya tingkat persaingan
perusahaan roti di Bandar Lampung maka suatu perusahaan perlu memiliki
sistem informasi yang memudahkan kinerja dari masing-masing aktivitas utama
perusahaan dengan belum adanya sistem yang terintegrasi dengan komputer maka
akan memperlambat kinerja dari karyawan dalm mengelola data hal ini tentu bisa
menjadi kelemahan bagi perusahaan Jaya Bakery.

Opportunities dalam elemen key activities adalah
a. Perkembangan Sistem IT

Perkembangan sistem IT merupakan salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh
Jaya Bakery dalam mengelola aktivitas kunci perusahaan. Sistem IT diharapkan
dapat mempermudah dan mengawasi kegiatan-kegiatan utama   perusahaan.
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Adanya sistem IT merupakan peluang Jaya Bakery untuk dapat bersaing dengan
perusahaan-perusahaan yang lebih besar dari Jaya Bakery. Perkembangan sistem IT
ini merupakan suatu peluang yang bagus bagi perusahaan Jaya Bakery untuk
mengembangkan bisnisnya.

Threats dalam elemen key activities adalah
a. Ancaman pendatang baru dengan aktivitas lebih baik

Saat ini semakin banyaknya toko roti yang dibuka  di kota  Bandar Lampung
menjadikan persaingan semakin ketat. Porgram pemerintah untuk mempersingkat
dan mempercepat layanan perizinan usaha juga mendukung pengusaha baru baik
lokal, nasional, dan internasional berlomba-lomba untuk membuka usahanya di kota
Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga tidak memberikan aturan yang
mempersulit munculnya bisnis roti dan bentuk usaha apapun. Hal ini membuat
kecilnya hambatan masuk dalam industri roti di kota Bandar Lampung ini menjadi
ancaman bagi Jaya Bakery karena akan menambah banyaknya pesaing.
Perusahaan baru yang muncul dengan aktivitas yang lebih baik dari perusahaan Jaya
Bakery tentu akan menjadi ancaman serius bagi perusahaan.

8.   Key Partnerships
Strengths dalam elemen Key Partnerships adalah
a. Banyak Mitra Usaha

Berdasarkan hasil wawancara Jaya Bakery   memiliki dua kategori kemitraan
yaitu :

b. Mitra Penjualan, mitra penjualan Jaya Bakery adalah mitra yang menjual
produk dari Jaya Bakery dengan menggunakan nama toko Jaya Bakery. Mitra
penjualan Jaya Bakery sendiri berjumlah sembilan yang tersebar di kota Bandar
Lampung

c. Mitra Bahan  Baku,  mitra bahan baku adalah mitra yang memasok bahan baku
ke perusahaan Jaya Bakery. Adanya mitra bahan baku akan mempermudah
Jaya Bakery  dalam mengelola supply chain bahan baku. Berdasarkan hasil
wawancara Jaya Bakery memiliki 50 distributor bahan baku susu, gula, mentega,
tepung, keju, coklat dan lainnya. Memiliki banyak mitra tentu merupakan
kekuatan yang dimiliki Jaya Bakery dalam menjangkau pasar dan memproleh
bahan baku.

Weaknesses dalam elemen key Partnerships adalah
a. Banyak Mitra Tidak Terikat dengan Kontrak

Hasil wawancar dengan pengelola Jaya Bakery mengatakan bahwa Jaya Bakery
hanya memiliki kontrak jangka pendek dengan distributor. Banyak mitra tidak
terikat kontrak dengan Jaya Bakery sehingga memungkinkan mitra dapat berpindah
ke perusahaan lain. Hal ini tentu bisa menjadi kelemahan bagi Jaya Bakery demi
menjaga hubungan baik dengan distributor.
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Opportunities dalam elemen key Partnerships adalah
a. Saluran yang dimiliki mitra dapat membantu menjangkau konsumen yang lebih

luas
Banyaknya saluran yang dimiliki mitra usaha Jaya Bakery memiliki peluang untuk
menjangkau konsumen yang lebih luas. Penambahan mitra usaha penjualan seperti
kerja sama dengan minimarket atau supermarket bisa   menjadi opsi untuk
meningkatkan penjualan dan juga   untuk menambah mitra usaha.

Threats dalam elemen key Partnerships adalah
a. Mitra bahan baku kerjasama dengan pesaing

Ancaman yang bisa muncul dalam mempertahanka mitra usaha adalah pesaing.
Kekuatan tawar menawar pemasok menjadi besar apabila jumlah konsumen
perusahaan roti yang di Bandar Lampung juga cukup besar. Kemungkinan pemasok
bahan baku bisa saja beralih keperusahaan lain karena tingginya tawar menawar
perusahaan roti yang ada di Bandar Lampung.

9.   Cost Structure
Strengths dalam elemen Cost Structure adalah
a. Berfokus pada meminimalkan biaya

Jaya Bakery sedapat mungkin untuk menciptakan dan memelihara kemungkinan
struktur biaya yang paling ramping. Meminimalkan biaya dapat menawarkan value
proposition dan outsourcing yang luas agar konsumen mendapatkan harga yang
murah. Walaupun mematok dengan harga yang murah, Jaya Bakery tetap
memperhatikan kepuasan pelanggannya.

Weaknesses dalam elemen Cost Structure adalah
a. Biaya per bulan tidak dapat diprediksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola biaya perbulan memang sulit di
prediksi. Apabila terjadi kenaikan bahan baku maka biaya oprasional perusahaan
akan naik juga. selain kenaikan bahan baku masih ada pemakaian yang tidak bisa
dikontrol seperti pemakain listrik yang setiap bulannya tidak menentu

Threats dalam elemen Cost Structure adalah
a. Kenaikan Harga BBM, Listrik dan Laju Inflasi
 Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kenaikann harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu faktor yang
mendukung keberlangsungan usaha Roti baik dalam kegiatan produksi sampai
kegiatan distribusi produknya. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM
akan berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, yang
kemudian akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Kenaikan harga
BBM akan berdampak juga pada daya beli masyarakat terhadap suatu
barang dan jasa karena mempengaruhi tingkat pendapatan riil
konsumen. Berikut tabel perkembangan harga BBM sampai Tahun 2016.
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Tabel 3 Harga BBM Bensin/Premium
Mulai Berlaku Harga Bensin
8 Januari 2015 7.600
19 Januari 2015 6.700
1 Maret 2015 6.900
23 Maret 2015 7.400
5 Januari 2016 6.950
1 April 2016 6.450

Sumber : Peraturan Menteri ESDM, 2016

Tabel 3 Dampak Bagi Perusahaan Jaya Bakery terletak pada biaya transportasi yang
naik karena harga BBM naik. Sehingga meningkatkan biaya operasional perusahaan.
 Inflasi

Inflasi dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara
karena
menurunkan nilai mata uang yang beredar di masyarakat sehingga dapat
menurunkan daya beli masyarakat itu sendiri. Pendapatan rill yang berkurang
dapat berdampak pada turunnya pengeluaran untuk konsumsi makanan-
makanan jenis tertentu sehingga akan membawa ancaman bagi industri yang
bergerak dibidang jasa penyediaan makanan. Dibawah ini adalah tabel
pergerakan inflasi.

Tabel 4 Laju Inflasi Kota Bandar Lampung
Bulan Tahun 2015 Tahun 2016
Januari -0.29 0.26
Februari 0.48 -0.51
Maret -0.63 0.49
April 0.76 -0.76
Mei 0.66 0.06
Juni 0.70 0.75
Juli 1.08 0.53

Agustus 0.41 0.11
September 0.02 0.30
Oktober 0.09 0.58

Sumber : BPS kota Bandar Lampung, Tahun 2016

Tabel 4 Dampak dari inflasi sendiri bagi perusahaan Jaya Bakery menurut hasil
wawancara adalah bahan baku menjadi naik harganya sehingga otomatis biaya
oprasional bertambah. Biaya operasional yang bertambah memungkinkan harga roti
akan naik dan berimbas pada pendapatan penjualan.

 Kurs Rupiah
Kurs rupiah juga adalah salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya
selain pergerakan harga BBM. Di bawah ini adalah rata-rata pergerakan Kurs
rupiah dalam 1 tahun terakhir.
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Tabel 5 Kurs Rupiah Tahun 2016
Bulan Kurs Idr/ 1USD
Januari 13.800
Februari 13.147
Maret 13.129
April 13.120
Mei 13.340
Juni 13.680
Juli 13.600

Agustus 13.237
September 13.850
Oktober 13.110

November 13.180
Sumber : BI Moneter, 2016

Tabel 5 Dampak yang bisa ditimbulakan karena kurs rupiah menurut hasil wawancara
dengan pihak Jaya Bakery ternyata sangat berdampak pada harga bahan baku
impor seperti keju yang naik akibat nilai tukar rupiah. Sehingga  berdampak pada
pengeluaran oprasional perusahaan yang bisa meningkatkan biaya oprasional.

 Kenaikan Harga Gas
Kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha roti selain dari
Kenaikan Harga BBM, Listrik, kenaikan lain yang berdampak pada proses
oprasional perusahaan roti adalah kenaikan harga gas. Menurut pengelola
kenaikan harga gas sangat berpengaruh terhadap kegiatan oprasional
perusahaan. Selain kenaikan gas, kelangkaan gas juga merupakan ancaman
dalam proses produksi.

Gambar 3 Kenaikan Harga Elpiji 12kg

Gambar 3 menggambarkan kenaikan harga elpiji dari tahun 2003 -2015 yang semulanya
berharga 34.200/tabung mengalami kenaikan dengan harga 134.700/tabung. Kenaikan
gas elpiji tentu dapat meningkatkan pengeluaran perusahaan dalam kegiatan produksi.
Hal ini merupakan ancaman bagi operasional perusahaan yang dapat berimbas pada
kenaikan biaya kegiatan oprasional.
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E. Identifikasi Faktor-Faktor Strategis Internal dan Eksternal
Faktor-faktor strategis internal dan eksternal digunakan untuk mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan serta peluang  dan ancaman Jaya Bakery Lampung. Berikut
ini adalah tabel faktor internal dan eksternal dan data yang telah dihimpun peneliti dari
penjabaran analisis SWOT di atas.

Table 6 Faktor Internal Perusahaan Jaya Bakery Berdasarkan Elemen BMC
Faktor Internal Kekuatan Kelemahan

Customer Segments

a. Tingginya Tingkat
Loyalitas Pelanggan.

b. Produk Yang Dijual Untuk
Semua Kalangan

a. Tidak Spesifik Customer Segments
Yang Ditawarkan

Value Propositions

c. Harga Murah
d. Lokasi Toko Yang Strategis

Di Bandar Lampung

b. Belum ada keunggulan dalam
Elemen Brand

c. Kurangnya pelayanan dan
Fasilitas Pendukung

Channels
e. Banyak Cabang di Bandar

Lampung
d. Belum memiliki delivery order di

setiap toko

Customer
Relationships

f. Hubungan pelanggan dengan
konsumen baik

e. Hubungan Pelanggan Hanya Terkait
dengan Proses Pembelian Saja

f. Belum adanya Promosi dan hubungan
dengan pelanggan melalui dunia
maya

Revenue Streams

g. Pendapatan Pertahun Selalu
Meningkat

g. Pengelolahan Pendapatan
belum Terintegrasi Dengan
Komputer

h. Sistem Pembayaran Hanya Melalui
Uang Cash

Key Resources
h. Banyak Pemasok bahan baku
i. Loyalitas Karyawan

i. Kurangnya Fasilitas Pendukung
disetiap Toko

Key Activities

j. Dipimpin oleh satu komando
k. Aktivitas kunci berjalan

dengan baik

j. Kegiatan perusahaan belum
terintegrasi
Dengan komputer

Key Partnerships
l.    Banyak Mitra Usaha j . B anyak  Mi t ra  T idak Ter ika t

d engan  Ko ntr ak

Cost Structure
m. Berfokus Pada Meminimalkan

Biaya
k . B iaya  P er  B ulan  T id ak Dapa t

Dipred iks i

Table 7 Faktor Eksternal  Perusahaan Jaya Bakery Berdasarkan Elemen BMC
Faktor Eksternal Peluang Ancaman

Customer Segments

a. Gaya Hidup Masyarakat
Bandar Lampung Yang
Konsumtif

b. Pertumbuhan Penduduk
Bandar Lampung

a. Konsumen Pindah Ke Toko
Roti Lain

Value Propositions

c. Pengetahuan konsumen
tentang produk Jaya
Bakery

d. Penambahan Menu Roti
Yang Variatif

b. Pesaing Menawarkan Nilai
Yang Lebih Baik
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Faktor Eksternal Peluang Ancaman

Channels

e. Dukungan Pemerintah
Terkait Pembangunan
Insfrastruktur Kota Bandar
Lampung

c. Jalan Macet

Customer Relationships
f. Perkembangan Media

Sosial
d. Pesaing memiliki hubungan

pelanggan lebih Baik

Revenue Streams
g. Kerjasama dengan Pihak

Luar
e. Muncul Barang Subtitusi

Key Resources

h. Supplier Bahan Baku
Banyak

f. Kendala Pemasok
Bahan Baku dan
Kualitas Bahan Baku

Key Activities
i. Perkembangan Sistem IT g. Ancaman pendatang baru

dengan aktivitas lebih baik

Key Partnerships
j. Saluran yang dimiliki mitra

dapat membentu
menjangkau konsumen yang
lebih luas

h. Mitra bahan baku kerja sama
dengan pesaing

Cost Structure
i. Kenaikan harga BBM Listrik

dan Laju Inflasi

F. Analisis Matriks IFE (Internal Factor Evaluation)
Matriks IFE merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan mengevaluasi
kekuatan dan kelemahan utama dalam konteks fungsional bisnis dan juga menjadi
landasan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan diantara konteks
tersebut. Tabel 8 menunjukkan matriks IFE yang menunjukkan 13 kekuatan
dan 12 kelemahan.

Tabel 8 Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) Jaya Bakery Lampung
No Faktor Strategis Internal Bobot Pringkat Skor
Kekuatan

1 Tingginya Tingkat Loyalitas Pelanggan 0,032 3,33 0,11
2 Produk Yang Dijual Untuk Semua

Kalangan 0,025 3,67 0,09
3 Harga Murah 0,027 4,00 0,11
4 Lokasi Toko Yang Strategis 0,031 3,67 0,11
5 Banyak Cabang di Bandar Lampung 0,035 3,33 0,12

6. Hubungan pelanggan dengan konsumen baik
0,033 3,00 0,10

7 Pendapatan Pertahun Selalu Meningkat 0,033 3,33 0,11
8 Banyak Pemasok Bahan Baku 0,025 3,33 0,08

9. Loyalitas Karyawan 0,024 3,67 0,09
10. Dipimpin oleh satu komando 0,032 3,33 0,11
11 Aktivitas kunci berjalan dengan baik 0,032 3,33 0,11
12 Banyak Mitra Usaha 0,033 3,33 0,11
13 Berfokus Pada Meminimalkan Biaya 0,028 4,00 0,11
SubTotal
Kelemahan
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No Faktor Strategis Internal Bobot Pringkat Skor
1 Tidak Spesifik Customer Segments Yang

Ditawarkan 0,047 1,67 0,08
2 Belum Ada Keunggulan Dalam Elemen

Brand 0,051 1,67 0,09
3 Kurangnya Pelayanan dan Fasilitas

Pendukung 0,054 1,67 0,09
4 Belum memiliki delivery order di setiap toko

0,048 2,00 0,10
5 Hubungan Pelanggan Hanya Terkait

denagan Proses Pembelian Saja 0,054 1,00 0,05
6 Belum adanya Promosi dan hubungan

dengan pelanggan melalui dunia maya 0,050 1,33 0,07
7 Pengelolahan Pendapatan Belum

Terintegrasi Dengan Komputer 0,050 1,33 0,07
8 Sistem Pembayaran Hanya Melalui Uang

Cash 0,051 1,67 0,09
9 Kurangnya Fasilitas Pendukung disetiap

Toko 0,049 1,67 0,08
10 Kegiatan perusahaan belum terintegrasi

dengan komputer 0,050 2,00 0,10
11 Banyak Mitra Tidak Terikat dengan

Kontrak 0,053 1,67 0,09
12 Biaya Per Bulan Tidak Dapat Diprediksi 0,050 2,00 0,10

Sub Total 1 2,34

G. Analisis Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation)
Matriks EFE merupakan alat perumusan strategi yang meringkas danmengevaluasi
peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan.
Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi faktor-faktor eksternal Jaya Bakery
yang dirumuskan pada tabel 9dihasilkan 10 peluang dan 9 ancaman.

Tabel 9 Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation) Jaya Bakery
No Faktor Strategis eksternal Bobot Pringkat Skor
Peluang
1 Gaya Hidup Masyarakat Bandar Lampung

Yang Konsumtif
0,039 3,33 0,13

2 Pertumbuhan Penduduk Bandar Lampung 0,038 3,33 0,17
3 Pengetahuan konsumen tentang produk Jaya

Bakery
0,034 3,67 0,15

4 Penambahan Menu Roti Yang Variatif 0,036 3,33 0,12
5 Dukungan Pemerintah Terkait

Pembangunan Insfrastruktur Kota Bandar
Lampung

0,042 3,33 0,14

6 Perkembangan Media Sosial 0,044 3,67 0,16
7 Kerjasama Dengan Pihak Luar 0,044 2,33 0,10
8 Supplier Bahan Baku Banyak 0,039 3,33 0,13
9 Perkembangan Sistem IT 0,040 3,33 0,13
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10 Saluran Yang Dimiliki Mitra Dapat
Membantu Menjangkau Konsumen Yang
Lebih Luas

0,041 3,67 0,15

SubTotal
Ancaman
1 Konsumen Pindah Ke Toko Roti Lain 0,068 2,00 0,14
2 Pesaing Menawarkan Nilai Yang Lebih

Baik
0,067 2,00 0,13

3 Jalan Macet 0,074 2,00 0,15
4 Pesaing mampu memberikan hubungan

pelanggan lebih Baik
0,070 1,33 0,09

5 Muncul Barang subtitusi 0,066 2,00 0,13
6 Kendala Pemasok Bahan Baku dan Kualitas

Bahan Baku
0,062 1,33 0,08

7 Ancaman pendatang baru dengan aktivitas
lebih baik

0,067 1,33 0,09

8 Mitra Bahan Baku Kerjasama Dengan
Pesaing

0,061 2,00 0,12

9 Kenaikan Harga BBM, Listrik dan Laju
Inflasi

0,066 2,00 0,13

Sub Total 1 2,38

H. Analisis Matriks IE (Internal-Eksternal) Jaya Bakery
Hasil analisis matriks IFE menghasilkan total skor sebesar 2,34 total skor tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menggunakan kekuatan untuk
mengatasi kelemahan berada pada level sedang. Hasil analisis matriks EFE menghasilkan
skor sebesar 2,38 . total skor tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat
memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman pada level yang rata-rata. Hasil kedua
total skor yang kemudian digambarkan pada matriks IE (Internal – Eksternal) untuk
mengetahui posisi perusahaan saat ini.

Gambar 5 Matrik Internal Eksternal (IE)

Hasil analisis matriks IE pada Gambar 5 dapat diketahui bahwa Jaya Bakery Lampung
berada pada kuadran V. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan Jaya Bakery
saat ini berada pada posisi strategi mempertahankan dan memelihara (Hold   and
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Maintain). Berdasarkan   posisi   perusahaan tersebut alternatif strategi yang tepat
digunakan pada kuadran ini adalah Strategi penetrasi pasar dan pengembangan
produk merupakan   dua strategi yang terbanyak dilakukan untuk tipe-tipe divisi ini.
Strategy penetrasi pasar yang dapat dilakukan Jaya Bakery adalah dengan peningkatan
pemasaran melalui media online atau kertas. Strategy pengembangan produk berupa
penambahan segmen pasar dan peningkatan variasi produk Jaya Bakery.

Strategi yang dihasilkan pada matriks IE hanya secara umum menggambarkan posisi
Jaya Bakery. Oleh karena itu implementasi strategi pada matriks IE dilengkapi oleh
matriks SWOT   berupa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Jaya
Bakery berdasarkan pengembangan matriks IE maka analisis selanjutnya
disempurnakan dengan gambaran Business Model Canvas yang telah disarankan melalui
analisis Blue Ocean strategy.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Hasil analisis SWOT Jaya Bakery terdapat 7 strategi alternatif yaitu :

1. Menjaga Loyalitas Pelanggan Serta Meningkatkan Kualitas Produk Dengan Harga
Yang Terjangkau Untuk Menarik Konsumen Baru Dan Memperthankan
Konsumen Lama

2. Meningkatkan Kerjasama Dengan Mitra Usaha (Bank, Pemasok, Pemerintah
Dan Mitra  Toko) Guna Peningkatan Dan Pengembangan Cabang Di Bandar
Lampung

3. Memaksimalkan penggunaan media informasi, internet dan social media dalam
menciptakan hubungan baik dengan pelanggan.

4. Menciptakan Delivery Order secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak
ketiga.

5. Membuat Member Card.
6. Memberikan Reward kepda karyawan terbaik.
7. Meningkatkan sarana penunjang (Ruang tunggu berpendingin udara, pembayaran

terkomputerisasi dan lain-lain)

Saran
Gambaran strategi bisnis  dengan menggunakan business  model canvas dapat
disarankan sebagai berikut: Penambahan Value Propositions yaitu delivery order, pada
elemen newness, dapat dicoba  untuk menambah jenis kue yang inovatif seperti kue
pie buah sehingga pada saat musim buah penjualan tidak menurun. Pelayanan,
memaksimalkan pelayanan cepat walaupun dalam kondisi toko sedang ramai.
Memudahkan pembayaran customer dengan menggunakan sistem tunai dan non tunai.
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ABSTRAK

PT Telkom Wilayah Telekomunikasi (Witel) Lampung merupakan salah satu unit
operasional dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan perusahaan
telekomunikasi dan informasi, media dan edutainment, serta penyedia
infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
nilai survei kinerja individu, yang menggambarkan tingkat keterikatan karyawan di PT
Telkom Witel Lampung seluruh karyawannya masih menduduki posisi nomor 2 (P2),
dan belum terdapat satupun karyawan yang menempati posisi teratas (P1). Tingkat
kompetensi karyawan yang merupakan salah satu dimensi pemberdayaan psikologis,
masih didominasi oleh kompetensi tingkat 2 (K2) dan K3, bahkan belum ada karyawan
yang memiliki kompetensi 1 (K1).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan psikologis terhadap
keterikatan karyawan, dan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan etis terhadap
keterikatan karyawan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 86 karyawan. Metode
pengumpulan data  menggunakan kuesioner dengan skala likert.  Alat analisis data
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keterikatan karyawan,  serta kepemimpinan etis berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan. Saran bagi perusahaan adalah
sebaiknya lebih memberikan kebebasan dan perasaan mampu dalam  menyelesaikan
pekerjaan bagi karyawannya, kejelasan dalam pendelegasian wewenang, keadilan
dalam pemberian reward, dan kebutuhan karyawan masih perlu diperhatikan dan
ditingkatkan, serta semangat karyawan perlu ditingkatkan guna membangun kekuatan
mental dalam bekerja.

Kata kunci: Pemberdayaan Psikologis, Kepemimpinan Etis, Keterikatan
Karyawan.
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ABSTRACT

PT Telkom Wilayah Telekomunikasi (Witel) Lampung is one of the operational units of
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, which is a telecommunication and information
company, media and edutainment, and provider of telecommunication infrastructure in
Indonesia. The problem of this research is the value of individual performance survey
(which depict of employee engagement level) in PT Telkom Witel Lampung still
occupies in the second level and there is no employee who occupy the top position.
Employee competency level which is one dimension of psychological empowerment,
still dominated by   level 2 (K2) and K3 competencies, even there is no
employees who have competence 1 (K1).

The aims of this research is to find out the influence of psychological empowerment on
employee engagement, and to find out the influence of ethical leadership on employee
engagement. The instrument of this research is questionnare based on licert scale and to
analyze the data the writers used multiple linear regression.

The results of this study shows the psychological empowerment has significant influence
on employee engagement, and ethical leadership has significant influence on
employee engagament. Suggestions of this research to the company should be to give
more freedom and feeling capable in completing the work for the employees, become
more clearly in delegating authority, fairer in giving reward, and more care to the
requirement of employees, and employees morale needs to be improved to build mental
strength in work.

Key word: Psychological Empowerment, Ethical Leadership, Employee
Engagement.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Salah satu aset penting perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada di  dalamnya,
sejalan dengan  hal  tersebut,  menurut Lockwood  (2007) dalam Mehrzi dan Singh (2016)
karyawan merupakan aset inti dari setiap perusahaan. SDM sebagai aset inti, tentu memegang
peran penting dalam keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu,
penting untuk memberikan perhatian lebih terhadap setiap SDM yang ada dalam perusahaan,
sehingga mampu bertahan di era global yang persaingannya semakin ketat.

Organisasi menghadapi persaingan global yang semakin ketat dituntut untuk mempunyai
karyawan yang tidak hanya sekedar memiliki  komitmen,  dan kepuasan kerja yang tinggi,
namun karyawan diharapkan untuk memiliki perasaan terikat (keterikatan karyawan) terhadap
organisasi. Sanborn dan Oehler (2013) mendefinisikan keterikatan karyawan sebagai ukuran
komitmen emosional dan intelektual karyawan terhadap perusahaan.     Karyawan yang
memiliki rasa engaged (terikat) terhadap perusahaan akan mengatakan sesuatu yang positif
terhadap perusahaaan (say), adanya keinginan untuk tetap tingggal dan bertahan pada
perusahaan (stay) dan menunjukkan kemampuannya lebih dari yang diharapkan perusahaan
(stive).

Pemberdayaan dalam situasi seperti saat ini,   menjadi salah satu teknik yang direkomendasikan
untuk meningkatkan kinerja organisasi diantara teknik-teknik yang lainnya. Menurut Ugwu, et
al. (2014) pencapaian tujuan organisasi menjadi tidak layak tanpa memberdayakan
(empowered) karyawan secara psikologis. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan
psikologis merupakan isu penting yang perlu untuk diteliti.

Karyawan yang diberdayakan cenderung menemukan makna tentang hal yang mereka
lakukan, merasa bahwa mereka memiliki kapasitas yang diperlukan untuk pekerjaan  mereka,
bertekad  untuk  melakukan peran pekerjaan mereka,  dan percaya bahwa  mereka dapat
mempengaruhi hasil pekerjaan dengan baik. Menurut Ugwu, et al. (2014) pemberdayaan
psikologis akan membantu karyawan untuk lebih terikat (engaged) dalam pekerjaan mereka.

pemberdayaan. Salah satu upaya tersebut adalah  dengan menciptakan rasa percaya diri
karyawan. Rasa percaya diri karyawan dapat dibangun dengan rasa saling percaya, kejujuran,
kepedulian, dan keterbukaan yang harus diciptakan pemimpin sebagai upaya untuk
meningkatkan pemberdayaan. Upaya tersebut dapat dicapai oleh pemimpin yang memiliki
etika yang baik. Menurut Brown, et al. (2005), De Hoogh dan Den Hartog (2008), dan Trevino,
et al. (2003) dalam Khalsoven, et al. (2011) ethical leaders (pemimpin etis) bertindak dengan
integritas dan memperlakukan orang lain dengan adil, mereka memiliki prinsip, dapat dipercaya
dan jujur, tidak pilih kasih, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

Pencapaian tujuan organisasi tentu membutuhkan sinergi yang baik antara atasan dan bawahan,
sebab dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaannya tentu karyawan membutuhkan
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seorang pemimpin. Pemimpin di semua organisasi, mempunyai peran penting  dalam
mencapai keberhasilan. Menurut Kanungo (2001) dan Ciulla (1995) dalam Sheraz, et al.
(2012) seorang pemimpin yang baik atau efektif adalah salah satu yang memiliki kualitas
kepemimpinan dengan tidak melakukan  perbuatan  buruk. Tingkah laku  dan  kebiasaan
seorang pemimpin selalu menjadi perhatian, sehingga jika seorang pemimpin melakukan
kesalahan personal maupun profesional tentu akan berdampak pada bawahannya. Sehingga
seorang pemimpin harus mempunyai etika yang baik.

PT Telkom Wilayah Telekomunikasi (Witel) Lampung merupakan salah satu unit operasional
dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan perusahaan telekomunikasi dan
informasi, media   dan edutainment, serta penyedia infrastruktur telekomunikasi di
Indonesia. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memiliki visi untuk menjadi King of Digital
in The Region.   Teknologi digital mendorong perubahan total  dan akan  berfokus kepada
sumber daya manusia. Salah satu key driver yang akan membawa PT Telkom Indonesia
(Persero) Tbk mencapai visinya adalah people and culture. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
meyakini bahwa karyawan adalah aset yang paling berharga sebagai bekal untuk menggapai
misi dalam mewujudkan perusahaan digital kelas dunia. PT Telkom Indonesia   (Persero)
Tbk mempunyai beberapa   unit operasional di setiap daerahnya, salah satunya adalah PT
Telkom Witel Lampung. Berikut ini Gambar 1 menunjukkan jumlah karyawan PT Telkom
Witel Lampung tahun 2017.

Gambar 1.  Jumlah Karyawan PT Telkom Witel Lampung Tahun 2017

Perempuan 21

Laki-laki 66

Sumber: PT Telkom Witel Lampung Tahun 2017

Gambar 1 menunjukkan jumlah karyawan PT Telkom Witel Lampung tahun 2017 yang
berjumlah 87 karyawan, dengan komposisi 66 karyawan laki-laki, dan 21 karyawan
perempuan. Jumlah karyawan PT Telkom Witel Lampung tahun 2017 cenderung tetap setiap
bulannya, karena tidak ada intensi turnover. Jumlah karyawan yang bertambah atau berkurang
hanya dikarenakan pensiun atau dipindahkan ke area lain.
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Karyawan PT Telkom Witel Lampung selain digolongkan berdasarkan jenis kelamin seperti
Gambar 1 di atas, juga dibedakan ke dalam beberapa band posisi. Tabel 1 menunjukkan jumlah
karyawan PT Telkom Witel Lampung berdasarkan band posisi dan jabatan. Mendonca dan
Kanungo (2007) dalam Yang dan Wei (2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan etis telah
menjadi topik yang semakin menarik, karena perilaku etis atau tidak etis dari seorang
pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasi dan akibatnya menentukan cara anggota
organisasi berpikir dan berperilaku. Kepemimpinan etis secara proaktif mengelola moralitas,
dan ini mengacu pada upaya pemimpin untuk mempengaruhi bawahan dan membimbing
perilaku etis mereka, seperti mengkomunikasikan standar etika dan mendisiplinkan karyawan
yang mendemonstrasikan perilaku tidak etis (Engelbrecht, et al., 2017).

1.2 Rumusan Masalah
Pencapaian kinerja yang baik dan optimal merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh
perusahaan. Berdasarkan data yang terlihat pada Tabel 2, terlihat bahwa kinerja individu dari
karyawan PT Telkom Witel Lampung belum ada yang menempati posisi P1 yakni prestasi
kinerja yang istimewa. Seluruh karyawan PT Telkom Witel Lampung menempati posisi P2,
yakni prestasi kerja baik sekali. Hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa masih terjadi
masalah di PT Telkom Witel Lampung, sehingga belum ada karyawan yang mencapai kinerja
individu paling tinggi (P1).

Pemberdayaan psikologis dan kepemimpinan etis yang baik, akan menjadikan hubungan
karyawan dan perusahaan, karyawan dan atasannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Pemberdayaan psikologis memberikan karyawan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang
dimilikinya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan sangat baik.   Rasa percaya diri dapat
diperoleh dari kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Kompetensi merupakan salah
satu dimensi dalam pemberdayaan psikologis.   Kompetensi karyawan PT Telkom Witel
Lampung masih didominasi oleh kompetensi tingkat 2 (K2) dan K3, bahkan belum ada
karyawan yang memiliki kompetensi 1 (K1).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara terperinci
masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Apakah pemberdayaan psikologis berpengaruh terhadap keterikatan karyawan PT
Telkom Witel Lampung?

2. Apakah kepemimpinan etis berpengaruh  terhadap keterikatan  karyawan PT Telkom
Witel Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan psikologis terhadap keterikatan
karyawan PT Telkom Witel Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan etis terhadap keterikatan karyawan PT
Telkom Witel Lampung.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan Psikologis
Konsep mengenai pemberdayaan psikologis telah diperkenalkan oleh beberapa peneliti,
diantaranya Conger dan Kanungo (1988) dalam Ugwu, et a.l (2014) yang mendefinisikan
pemberdayaan psikologis sebagai konsep motivasional tentang pemenuhan diri, yang secara
lebih spesifik dapat dinyatakan sebagai meningkatnya motivasi tugas intrinsik yang
terwujud dalam serangkaian kognisi yang mencerminkan orientasi individu pada peran
kerjanya.

Keyakinan akan kemampuan individu dalam melaksanakan peran kerjanya sangat dibutuhkan
dalam kegiatan organisasi. Menurut Meyerson dan Kline (2008) pemberdayaan psikologis
adalah keyakinan seorang  individu akan kemampuannya untuk melakukan kegiatan kerja
terkait dengan ketrampilan dan kompetensi.

2.2 Dimensi Pemberdayaan Psikologis
Thomas dan Velthouse (1990) dalam Kazlauskaite, et al. (2011) menunjukkan bahwa
pemberdayaan psikologis dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu: Pengaruh,
Kompetensi, dan Keberartian Pilihan. Spreitzer (1995), dan Spreitzer, et al. (1997) dalam Singh,
et al. (2013) merumuskan empat dimensi penting yang membentuk konstruksi pemberdayaan
psikologis yaitu: Makna pekerjaan (meaning), Kompetensi (competence), Determinasi diri
(self-determination), dan Pengaruh (impact). Teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait
variabel pemberdayaan psikologis, yaitu teori yang dikemukakan oleh Spreitzer (1995), dan
Spreitzer, et al. (1997) dalam Singh, et al. (2013).

2.3 Pengertian Kepemimpinan Etis
Studi mengenai kepemimpinan etis telah menjadi topik yang menarik bagi para peneliti, sebab
kepemimpinan etis akan menghasilkan hubungan kerja yang sehat bagi pemimpin dan bawahan.
Beberapa peneliti memberikan definisi mengenai kepemimpinan etis, diantaranya adalah Yukl,
et al. (2011) yang mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai gaya kepemimpinan yang terpisah
dan hanya memusatkan perhatian sebagai unsur-unsur etis dari gaya kepemimpinan lainnya.
Peneliti lain yang mendefinisikan kepemimpinan etis adalah Brown, et al. (2005) dalam
engelbrecht, et al. (2014) yang mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai demonstrasi perilaku
normatif yang sesuai melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal, dan promosi perilaku
semacam itu kepada para pengikutnya melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan
pengambilan keputusan.

Hubungan antara pemimpin dan bawahannya tentu menjadi hal penting dalam terjalinnya
hubungan kerja yang  baik. Sejalan dengan hal  tersebut, menurut Cheng, et al. (2014)
seorang pemimpin dengan nilai etika akan memperlakukan karwayannya secara adil, dan
mempertimbangkan kebutuhan mereka. Perlakuan etis dari pemimpin dapat meningkatkan
kepuasan karyawan dan menciptakan kepercayaan, sehingga meningkatkan motivasi karyawan
dan mempromosikan keterikatan karyawan.
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2.4 Dimensi Kepemimpinan etis
Menurut Kalshoven, at al. (2011) kepemimpinan etis memiliki empat dimensi, yaitu:
keadilan, integritas, orientasi pada manusia, mengklarifikasi peran, panduan etis, dan berbagi
kekuatan. Menurut Yukl, et al.  (2013) berikut dimensi dari kepemimpinan etis : kejujuran,
integritas, keadilan, altruism, konsistensi nilai dan perilaku, mengkomunikasikan nilaiinilai etis
dan memberikan panduan etis.

Pemimpin dengan nilai etika yang tinggi, tentu perilaku serta kepemimpinanya akan sejalan
dengan tujuh dimensi dari variabel kepemimpinan etis di atas. Teori terkait variabel
kepemimnian etis yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori yang dikemukakan oleh
Yukl, et al.(2011).

2.5 Pengertian Keterikatan Karyawan
Topik mengenai keterikatan karyawan merupakan topik yang semakin menarik untuk diteliti,
sebab menurut Engelbrecht, et al. (2016) kunci penggerak dari kompetitif dan suksesnya
organisasi adalah keterikatan karyawan. Beberapa definisi dari keterikatan karyawan telah
dikemukakan oleh beberapa peneliti, diantaranya Mercer, et al. (2007) dalam Nabilah dan
Sembiring (2014) yang menyatakan bahwa keterikatan karyawan merupakan keadaan
psikologis di mana karyawan merasa berkepentingan dalam keberhasilan perusahaan dan
termotivasi untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang melebihi job requirement (tuntutan
kerja).

Menurut Schaufeli dan Bakker (2003) Keterikatan Karyawan didefinisikan sebagai keadaan
pikiran yang positif, kepuasan, dan ikatan kerja yang dikarakteristikkan oleh vigor (semangat),
dedication (dedikasi), dan absorption (fokus). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh
beberapa peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterikatan karyawan merupakan
keadaan dimana karyawan merasa terikat, merasa berkepentingan, serta memiliki semangat
dalam mengerjakan perkerjaannya.

2.6 Dimensi Keterikatan karyawan
Kahn (1990) mengemukakan tiga dimensi dari keterikatan karyawan, yaitu:

1. Aspek kognitif
Aspek kognitif mengacu pada keyakinan seorang karyawan terhadap
organisasi, pemimpin, dan kondisi pekerjaan.

2. Aspek fisik
Aspek fisik  merupakan energi fisik yang dikerahkan  oleh  karyawan dalam
melaksanakan perannya.

3. Aspek emosional
Aspek emosional mengacu pada bagaimana perasaan karyawan terhadap organisasi dan
pemimpinnya.
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2.7 Penelitian Terdahulu
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada jumlah variabel yang
digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yakni variabel
pemberdayaan psikologis dan kepemipinan etis. Penelitian terdahulu hanya meneliti variabel
permberdayaan psikologis terhadap keterikatan karyawan saja, atau variabel kepemimpinan etis
terhadap keterikatan karyawan saja.

2.8 Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan tinjauan pustaka, maka peneliti dapat mengambil
hipotesis berupa:

1. Pemberdayaan   psikologis   berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap keterikatan
karyawan pada karyawan PT Telkom Witel Lampung.

2. Kepemimpinan etis  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap keterikatan karyawan
pada karyawan  PT Telkom Witel Lampung.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausalitas yang membuktikan hubungan sebab-
akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi. Menurut Sanusi (2011), terdapat enam
desain penelitian yaitu : desain penelitian deskriptif, desain penelitian kausalitas, desain
penelitian korelasional, desain penelitian tindakan, desain penelitian eksperimental yang
sebenarnya, desain eksperimental semu, dan desain penelitian grounded.

Desain penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan
adanya hubungan sebab-akibat antar variabel.   Hubungan sebab- akibat tersebut umumnya
sudah dapat diprediksi oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel
penyebab, variabel antara, dan variabel terikat (tergantung).

3.2 Objek Penelitian
Penelitian ini akan mengambil populasi pada karyawan PT Telkom Witel Lampung.
Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, dengan kata lain sejumlah, tapi
tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono  (2013)  teknik  pengumpulan data merupakan  langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data untuk penelitian, berikut ini adalah dua
cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan peneliti, yaitu
kuesioner dan studi kepustakaan.
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3.4 Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas
Metode  uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor
dengan bantuan software SPSS. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequecy (KMO
MSA) digunakan untuk mengukur tingkat intrakolerasi antar variabel yang dapat atau tidaknya
dilakukan analisis. Bila nilai KMO MSA lebih besar dari 0,5 maka proses analisis dapat
dilanjutkan. Suatu indikator dinyatakan valid jika memiliki loading factor di atas 0,5 terhadap
konstruk yang dituju. Nilai loading factor yang kurang dari 0,5 dengan item pertanyaan yang
mengalami cross loading dengan nilai terkecil harus dikeluarkan dan begitu seterusnya sampai
tidak ada lagi nilai yang kurang dari 0,5.

Uji Reliabilitas
Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS dan uji
reliabilitas menggunakan teknik pengukuran Chronbach Alpha, hasil pengujian dapat dikatakan
reliabel apabila Chronbach Alpha > 0,6.

Uji Normalitas
Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar
maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.
Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah:

1. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya
menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau
grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.

3.5 Metode Analisis
Deskripsi Hasil Survei
Deskripsi hasil survei dilakukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu,
misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang
berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah
berlangsung.

Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan psikologis dan
kepemimpinan etis terhadap keterikatan karyawan di PT Telkom Witel Lampung dengan
menggunakan rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

Y = a+β1X1+β2X2

Keterangan:
Y = Variabel keterikatan karyawan
X1 = Variabel pemberdayaan psikologis
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X2 = Variabel kepemimpinan etis
a = Konstanta
β1, 2 = Koefisien (Sugiyono, 2013)

Pengujian Hipotesis
Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan dengan uji regresi
linier berganda menggunakan software SPSS 18, dengan angka signifikansi < 0,05 dengan
tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika t hitung > t tabel (0,05), maka hipotesis didukung.
b. Jika t hitung < t tabel (0,05), maka hipotesis tidak didukung

HASIL

4.1 Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini adalah 86 karyawan di kantor PT Telkom Witel Lampung.
Namun terdapat 3 kuesioner yang tidak dapat diolah karena ketidak lengkapan pengisisan,
sehingga kuesioner yang dapat diolah sejumlah 83 kuesioner. Berdasarkan data tersebut, maka
tingkat pengembalian (response rate) sebesar = (83:86) x 100%= 96,51%. Karakteristik
responden yang diteliti terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja
sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin
bahwa dari 83 responden, terdapat 63 orang responden (75,9%) berjenis kelamin
laki-laki dan 20 orang responden (24,1%) berjenis kelamin perempuan dan dapat
disimpulkan bahwa jumlah karyawan laki-laki di kantor PT Telkom Witel Lampung
lebih banyak dari pada perempuan.

2. Usia
dari 83 responden, terdapat 4 orang responden (4,8%) berusia 21-30 tahun, 3 orang
responden (3,6%) berusia 31-40 tahun, 10 orang responden (12%) berusia 41-50 tahun,

dan 66 orang responden (79,5%) berusia ≥ 50 tahun. Berdasarkan tabel 9 dapat
dilihat bahwa karyawan di kantor PT Telkom Witel Lampung didominasi oleh
karyawan dengan kelompok usia >50 tahun yang  berarti bahwa perusahaan tersebut
sebagian besar kayawannya memiliki usia yang relatif sudah berumur. Karyawan
dengan usia yang tergolong tua cenderung lebih memiliki banyak pengalaman, dan
terbiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan job requirement yang diminta.

3. Tingkat Pendidikan
Karyawan di kantor PT Telkom Witel Lampung memiliki latar belakang pendidikan
yang berbeda dari 83 orang responden, terdapat 1 orang responden (1,2%) merupakan
lulusan S2, 27 orang responden (32,5%) merupakan lulusan S1, 10 orang
responden (12%) merupakan lulusan D3, 15 orang responden (18,1%) merupakan
lulusan D1, dan 30 orang responden (36,1%) merupakan lulusan SMA. Berdasarkan
tabel 10 terlihat bahwa  karyawan di kantor PT Telkom Witel Lampung didominasi
oleh karyawan lulusan SMA dan S1.
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4. Masa Kerja
bahwa dari 83 orang responden, terdapat 4 orang responden (4,8%) memiliki masa
kerja 1-5 tahun, 3 orang responden (3,6%) dan 76 orang responden (91,6%)
memiliki masa kerja >15 tahun. Sehingga karyawan di kantor PT  Telkom Witel
Lampung didominasi oleh karyawan dengan masa kerja >15 tahun.

4.2 Uji Validitas
Hasil Uji Validitas KMO MSA untuk Variabel Pemberdayaan Psikologis dan Kepemimpinan
Etis Terhadap Keterikatan Karyawan (Uji Validitas 1)

Tabel 1. Hasil Uji Validitas KMO MSA untuk Variabel Pemberdayaan Psikologis dan
Kepemimpinan Etis Terhadap Keterikatan Karyawan (Uji Validitas 1)

Variabel Item
Pertanyaan

K-M-O Loading Factor Keterangan
(0,50=Valid)

Pemberdayaan
Psikologis

X1.1

0,637

0,843 Valid
X1.2 0,745 Valid
X1.3 0,857 Valid
X1.4 0,635 Valid
X1.5 0,520 0,597 Cross Loading
X1.6 0,873 Valid
X1.7 0,682 Valid
X1.8 0,842 Valid
X1.9 0,876 Valid

X1.10 0,639 0,502 Cross Loading
X1.11 0,753 Valid

Variabel Item
Pertanyaan

K-M-O Loading Factor Keterangan
(0,50=Valid)

Kepemimpinan
Etis

X2.1

0,750

0,831 Valid
X2.2 0,893 Valid
X2.3 0,781 Valid
X2.4 0,715 Valid
X2.5 0,783 Valid
X2.6 0,683 Valid
X2.7 0,525 Valid
X2.8 0,779 Valid
X2.9 0,910 Valid

X2.10 0,866 Valid
X2.11 0,755 Valid
X2.12 0,859 Valid
X2.13 0,550 Valid
X2.14 0,688 Valid
X2.15 0,837 Valid
X2.16 0,682 Valid
X2.17 0,803 Valid
X2.18 0,604 Valid
X2.19 0,592 Valid
X2.20 0,578 Valid
X2.21 0,742 Valid

Keterikatan
Karyawan

Y.1

0,733

0,818 Valid
Y.2 0,683 Valid
Y.3 0,756 Valid
Y.4 0,862 Valid
Y.5 0,806 Valid
Y.6 0,808 Valid
Y.7 0,742 Valid
Y.8 0,536 Valid
Y.9 0,497 Tidak Valid

Y.10 0,659 Valid
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Variabel Item
Pertanyaan

K-M-O Loading Factor Keterangan
(0,50=Valid)

Y.11 0,710 Valid
Y 12 0,592 Valid
Y.13 0,861 Valid
Y 14 0,701 Valid
Y 15 0,703 Valid
Y 16 0,865 Valid
Y 17 0,648 Valid
Y 18 0,624 Valid

Sumber : Lampiran data diolah, 2018

Tabel 2. Hasil Uji Validitas KMO MSA untuk Variabel Pemberdayaan Psikologis dan
Kepemimpinan Etis Terhadap Keterikatan Karyawan (Uji Validitas 2)

Variabel Item
Pertanyaan

K-M-O Loading
Factor

Keterangan
(0,50=Valid)

Pemberdayaan
Psikologis

X1.1

0,574

0,861 Valid
X1.2 0,756 Valid
X1.3 0,543 Valid
X1.4 0,689 Valid
X1.6 0,799 Valid
X1.7 0,682 Valid
X1.8 0,859 Valid
X1.9 0,855 Valid
X1.11 0,776 Valid

Kepemimpinan
Etis

X2.1

0,750

0,831 Valid
X2.2 0,893 Valid
X2.3 0,781 Valid
X2.4 0,715 Valid
X2.5 0,783 Valid
X2.6 0,683 Valid
X2.7 0,525 Valid
X2.8 0,779 Valid
X2.9 0,910 Valid
X2.10 0,866 Valid
X2.11 0,755 Valid
X2.12 0,859 Valid
X2.13 0,550 Valid
X2.14 0,688 Valid
X2.15 0,837 Valid
X2.16 0,682 Valid
X2.17 0,803 Valid
X2.18 0,604 Valid
X2.19 0,592 Valid
X2.20 0,578 Valid
X2.21 0,742 Valid

Keterikatan
Karyawan

Y.1 0,815 Valid
Y.2 0,664 Valid
Y.3 0,759 Valid
Y.4 0,888 Valid
Y.5 0,809 Valid
Y.6 0,688 Valid
Y.7 0,745 Valid
Y.8 0,526 Valid
Y.10 0,646 Valid
Y.11 0,857 Valid
Y 12 0,652 Valid
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Variabel Item
Pertanyaan

K-M-O Loading
Factor

Keterangan
(0,50=Valid)

Y.13 0,739 0,874 Valid
Y 14 0,700 Valid
Y 15 0,706 Valid
Y 16 0,864 Valid
Y 17 0,660 Valid
Y 18 0,817 Valid

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 1 dan 2 mendeskripsikan bahwa item pernyataan yang memiliki nilai Factor Loading
≥0,5 maka dapat dinyatakan bahwa item pernyataan tersebut valid. Berdasarkan hasil uji
validitas pada Tabel 1, dan 2 dengan menggunakan 83  orang responden  dapat  dilihat  bahwa
item pernyataan pada pemberdayaan psikologis (X1) yang dinyatakan cross loading yaitu
item X1.5, dan X1.10, dan item pernyataan pada keterikatan karyawan (Y) yang dinyatakan
tidak valid yaitu item Y.9.

4.3 Uji Reliabilitas
Tabel 3. Koefisien nilai r Cronbach’s Alpha

Koefisien r Reliabilitas

0,8000 – 1,0000 Sangat Tinggi

0,6000 – 0,7999 Tinggi

0,4000 – 0,5999 Cukup/Sedang

0,2000 – 0,3999 Rendah

0,0000 – 0,1999 Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa jika nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,8000-1,0000
memiliki reliabilitas yang sangat tinggi, apabila nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,6000-
0,7999 memiliki reliabilitas yang tinggi, apabila nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,4000-
0,5999 memiliki reliabilitas yang cukup atau sedang, apabila   nilai Cronbach’s Alpha
sebesar 0,2000-0,3999 memiliki reliabilitas yang rendah, dan yang terakhir apabila nilai
Cronbach’s Alpha sebesar 0,0000-0,1999 maka memiliki reliabilitas yang sangat rendah.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel
Item

Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Cronbach’s Alpha

if Item Deleted
Keterangan

Pemberdayaan
Psikologis

X1.1

0, 638

0,626 Reliabel
X1.2 0,594 Reliabel
X1.3 0,676 Reliabel
X1.4 0,583 Reliabel
X1.6 0,619 Reliabel
X1.7 0,602 Reliabel
X1.8 0,595 Reliabel
X1.9 0,603 Reliabel

X1.11 0,589 Reliabel
X2.1 0,790 Reliabel
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Variabel
Item

Pertanyaan
Cronbach

Alpha
Cronbach’s Alpha

if Item Deleted
Keterangan

Kepemimpinan Etis

X2.2

0,796

0,771 Reliabel
X2.3 0,768 Reliabel
X2.4 0,779 Reliabel
X2.5 0,796 Reliabel
X2.6 0,803 Reliabel
X2.7 0,772 Reliabel
X2.8 0,775 Reliabel
X2.9 0,770 Reliabel
X2.10 0,773 Reliabel
X2.11 0,771 Reliabel
X2.12 0,787 Reliabel
X2.13 0,796 Reliabel
X2.14 0,793 Reliabel
X2.15 0,784 Reliabel
X2.16 0,805 Reliabel
X2.17 0,798 Reliabel
X2.18 0,807 Reliabel
X2.19 0,807 Reliabel
X2.20 0,802 Reliabel

Keterikatan
Karyawan

Y.1

0,780

0,763 Reliabel
Y.2 0,772 Reliabel
Y.3 0,781 Reliabel
Y.4 0,780 Reliabel
Y.5 0,782 Reliabel
Y.6 0,773 Reliabel
Y.7 0,771 Reliabel
Y.8 0,748 Reliabel
Y.10 0,763 Reliabel
Y.11 0,780 Reliabel
Y.12 0,76

4
Reliabel

Y.13 0,77
6

Reliabel
Y.14 0,75

4
Reliabel

Y.15 0,75
7

Reliabel
Y.16 0,75

7
Reliabel

Y.17 0,77
3

Reliabel
Y.18 0,78

1
Reliabel

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4 mendeskripsikan bahwa sesuai dengan uji reabilitas, maka semua item pernyataan
kuesioner yang dinyatakan valid, dapat dinyatakan reliabel dengan perhitungan sebagai
berikut :

a. Kompetensi karyawan dengan Cronbach Alpha bernilai 0,638 tergolong
reliabilitas yang tinggi.

b. Lingkungan kerja dengan Cronbach Alpha bernilai 0,796  tergolong reliabilitas tinggi.
c. Kinerja karyawan dengan Cronbach Alpha bernilai 0,780 tergolong reliabilitas tinggi.

4.4 Uji Normalitas
Cara yang digunakan untuk menguji normalitas kuesioner dalam penelitian ini adalah uji
statistik dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov-Test sebagai berikut :
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Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual
N

Normal Parametersa,b Mean

Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

83

.0000000

4.66542387

.102

.061

-.102

.928

.356
Sumber: Lampiran data diolah, 2018
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai sig. variabel pemberdayaan psikologis, kepemimpinan etis,
dan keterikatan karyawan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

4.5 Deskripsi Hasil Survei
Berdasarkan hasil penelitian kuesioner melalui masing-masing item pertanyaan yang telah diisi
oleh responden, maka dapat dilihat rekapitulasi deskripsi jawaban responden sebagai berikut :

Deskripsi Pernyataan Responden Variabel Pemberdayaan Psikologis (X1)
Deskripsi jawaban responden untuk variabel pemberdayaan psikologis karyawan PT Telkom
Witel Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rata-rata Jawaban Responden Tentang Makna Pekerjaan

No Item Pernyataan

Rata-rata

( )

1. Pekerjaan saya sangat penting bagi saya 4,07
2. Kegiatan pekerjaan saya sangat berarti secara pribadi bagi saya 4,08

Rata-rata ( ) 4,07

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Analisis pada Tabel 6 yang  menggambarkan bahwa mayoritas karyawan di kantor PT
Telkom Witel Lampung sudah memiliki kemampuan dalam memaknai pekerjaan. Sejalan
dengan hal tersebut, menurut Spreitzer (1995), dan Spreitzer, et al. (1997) dalam Singh, et al.
(2013) Makna pekerjaan merupakan cerminan nilai yang dimiliki suatu tugas sehubungan
dengan sistem kepercayaan seseorang.
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Tabel 7. Rata-rata Jawaban Responden Tentang Kompetensi

No Item Pernyataan

Rata-rata

( )

3. Saya mampu melakukan pekerjaan saya
3,99

4. Saya memiliki keyakinan diri untuk melakukan pekerjaan saya
4,04

Rata-rata ( ) 4,01

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Analisis pada Tabel 7 yang  menggambarkan bahwa mayoritas karyawan di kantor PT
Telkom Witel Lampung sudah memiliki kompetensi yang baik. Mendukung hasil tersebut,
menurut Spreitzer (1995), dan Spreitzer, et al. (1997) dalam Singh, et al. (2013) kompetensi
mengukur sejauh mana seseorang mampu melakukan tugas dengan sukses dengan keterampilan
dan kemampuan yang dimiliki.

Tabel 8. Rata-rata Jawaban Responden Tentang Determinasi Diri

No Item Pernyataan

Rata-rata

( )

5. Saya memiliki otonomi penuh untuk menyelesaikan pekerjaan

saya 4,02

6. Saya tahu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan saya 4,00
7. Saya diberi kebebasan dalam melakukan pekerjaan saya dengan

cara saya sendiri 3,99

Rata-rata ( ) 4,00

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Analisis pada Tabel 9 yang  menggambarkan bahwa mayoritas karyawan di kantor PT
Telkom Witel Lampung   sudah memiliki kemampuan dalam determinasi diri mereka.
Menurut Spreitzer (1995), dan Spreitzer, et al. (1997) dalam Singh, et al. (2013)
determinasi diri merupakan ukuran jumlah otonomi atau kontrol seseorang atas tugas atau
perilakunya .

Tabel 10. Rata-rata Jawaban Responden Tentang Pengaruh

No Item Pernyataan

Rata-rata

( )

8. Saya mempunyai pengaruh yang cukup besar di tempat saya
bekerja 4,05

9. Saya memiliki pengaruh yang signifikan di tempat kerja 4,22

Rata-rata ( ) 4,13

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Analisis pada Tabel 10 yang menggambarkan bahwa lebih banyak karyawan di kantor PT
Telkom Witel Lampung sudah memiliki kemampuan untuk mengukur sejauh mana mereka
dapat mempengaruhi hasil kerja organisasi. Mendukung hal tersebut, Spreitzer (1995), dan
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Spreitzer, et al. (1997) dalam Singh, et al. (2013) mendefinisikan pengaruh sebagai kemampuan
seseorang untuk memperkirakan sejauh mana seseorang yakin bahwa ia dapat membuat
perbedaan dalam hasil kerja organisasi.

Deskripsi Pernyataan Responden Variabel Kepemimpinan Etis (X2)
Deskripsi jawaban responden untuk variabel kepemimpinan etis PT Telkom Witel Lampung
adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rata-rata Jawaban Responden Tentang Kepemimpinan Etis

No Item Pernyataan

Rata-rata

( )

1. Pemimpin saya sangat peduli terhadap nilai dan etika 4,10
2. Pemimpin saya menjabarkan standar etika yang sangat jelas bagi

bawahan 4,16
3. Pemimpin saya memberikan contoh perilaku etis dalam setiap

keputusan dan tindakannya 4,12

No Item Pernyataan

Rata-rata

( )

4. Pemimpin saya jujur dan dapat dipercaya 4,18
5. Pemimpin saya konsisten antara ucapan dan perbuatan 4,17
6. Pemimpin saya adil dalam memberikan tugas 4,06
7. Pemimpin saya tidak bias saat mendelegasikan wewenang 3,99
8. Pemimpin saya orang yang tepat janji 4,19
9. Pemimpin saya sangat menepati komitmen 4,10
10. Pemimpin saya berusaha adil meski tidak mudah dilakukan 3,93
11. Pemimpin saya tidak segan-segan meminta maaf ketika ia

membuat kesalahan 4,06
12. Pemimpin saya orang yang bertanggung jawab ketika ada

kesalahan terjadi 4,16
13. Pemimpin saya menghargai kejujuran sebagai nilai yang sangat

tinggi 4,11
14. Pemimpin saya sangat berintegritas 4,27
15. Pemimpin saya menetapkan contoh dedikasi untuk organisasi 4,17
16. Pemimpin saya menetapkan contoh pengorbanan diri untuk

organisasi 4,08
17. Pemimpin saya tidak suka praktik kerja yang tidak etis 4,01
18. Saat mengevaluasi kinerja bawahan, pemimpin saya adil dan

objektif 4,04
19. Pemimpin saya adil dan objektif dalam hal pemberian rewards 3,95
20. Pemimpin saya sangat peduli dengan kebutuhan bawahan 3,89
21. Pemimpin saya meminta bawahan untuk bekerja sesuai dengan

etika 4,18

Rata-rata ( ) 4,09

Sumber: Lampiran data diolah, 2018
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Analisis pada Tabel 11 yang menggambarkan bahwa lebih banyak karyawan di kantor PT
Telkom Witel Lampung  merasakan bahwa kepemimpinan di PT Telkom Witel Lampung
sudah sesuai dengan etika yang berlaku. Mendukung hal tersebut, menurut Cheng, et al. (2014)
seorang pemimpin dengan nilai etika akan memperlakukan karwayannya secara adil, dan
mempertimbangkan kebutuhan mereka.
Deskripsi Pernyataan Responden Variabel Keterikatan Karyawan (Y) Deskripsi jawaban
responden untuk variabel keterikatan karyawan PT Telkom Witel Lampung adalah sebagai
berikut:

Tabel 12. Rata-rata Jawaban Responden Tentang Semangat

No Item Pernyataan

Rata-rata

( )

1. Saya sangat bersemangat di tempat kerja 4,17
2. Saya merasa enerjik ketika bekerja 4,12
3. Saat bangun pagi, saya tidak malas untuk bekerja 4,24
4. Saya dapat bekerja lebih lama ketika diminta 4,05
5. Saya sangat kuat mental di tempat kerja 3,64
6. Dalam bekerja, saya berusaha untuk fokus 4,14

Rata-rata ( ) 4,06

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Analisis pada Tabel 12 menggambarkan bahwa sebagian besar karyawan di kantor PT Telkom
Witel Lampung sudah merasa semangat ketika bekerja, sehingga dalam menyelesaikan
pekerjaan yang mereka lakukan, mereka merasa antusias.

Tabel 13. Rata-rata Jawaban Responden Tentang Dedikasi

No Item Pernyataan

Rata-rata

( )

7. Saya memahami bahwa pekerjaan saya sangat berarti 4,16
8. Saya memahami bahwa pekerjaan saya bermanfaat 4,13
10. Pekerjaan saya menginspirasi saya untuk menjadi orang yang

lebih baik 4,18
11. Saya bangga terhadap pekerjaan saya 4,23
12. Pekerjaan saya sangat menantang 4,20

Rata-rata ( )
4,18

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Analisis pada Tabel 13 menggambarkan bahwa sebagian besar karyawan di kantor PT Telkom
Witel Lampung sudah merasa mendedikasikan diri dengan baik ketika bekerja, sehingga dapat
mendukung tercapainya keberhasilan organisasi.
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Tabel 14. Rata-rata Jawaban Responden Tentang Fokus
No Item Pernyataan Rata-rata

( )

13. Setiap bekerja, tidak terasa waktu cepat berlalu 4,40
14. Ketika saya bekerja, saya melupakan segala hal di sekeliling saya 4,16
15. Saya senang bekerja dengan intens 4,19
16. Saya mendalami pekerjaan saya 4,23
17. Ketika bekerja, saya bisa lupa waktu 4,33
18. Sangat sulit bagi saya untuk menjauhkan diri dari pekerjaan 4,39

Rata-rata ( ) 4,28

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Analisis pada Tabel 24 menggambarkan bahwa sebagian besar karyawan di kantor PT Telkom
Witel Lampung  sudah merasa fokus ketika bekerja, sehingga pekerjaan yang mereka
lakukan dapat terselesaikan dengan baik.

4.6 Analisis Kuantitatif
Hasil perhitungan dengan rumus analisis regresi linier berganda menggunakan alat bantu
perhitungan SPSS 18 sebagai berikut:

Y = 28,767+0,362X1+0,316X2

Keterangan:
Y : Keterikatan karyawan
X1 : Pemberdayaan psikologis
X2 : Kepemimpinan etis
ao : Konstanta
β1 : Koefisien X1

β2 : Koefisien X2

Diperoleh nilai-nilai dari uji regresi koefisien determinasi sebagai berikut:
R = 0,574

R2 = 0,330

Perhitungan diatas menjelaskan bahwa sebesar 33% varian yang dapat dijelaskan oleh variabel
bebas (pemberdayaan psikologis dan kepemimpinan etis) terhadap variabel terikat (keterikatan
karyawan),  sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hasil tersebut wajar karena
terdapat banyak variabel yang memengaruhi keterikatan karyawan yang tidak diteliti dalam
penelitian ini, seperti work life balance, komunikasi, pengembangan karir, dan lain-lain.

4.7 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara
signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan
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bantuan software SPSS 18 pada tingkat kepercayaan 95% serta menggunakan derajat kebebasan
df (degree freedom).

df = n – k - 1
df = 83 - 2- 1
df = 80

Diperoleh nilai t tabel (0,05;80) = 1,9901

Pernyataan Hipotesis:

Ho: Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan variabel X1 terhadap variabel Y atau secara
parsial tidak ada  pengaruh signifikan variabel X2 terhadap variabel Y.

Ha: Secara parsial ada pengaruh signifikan variabel X1 terhadap variabel Y atau secara parsial
ada pengaruh signifikan variabel X2 terhadap variabel Y.

Dengan kriteria:
Ho didukung dan Ha tidak didukung apabila t hitung < t tabel Ho tidak didukung dan Ha
didukung apabila t hitung > t tabel Uji hipotesis dapat dilihat ditabel 25 berikut:

Tabel 15. Uji Hipotesis
Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant)

Pemberdayaan
Psikologis
Kepemimpinan Etis

28.767 6.829 4.212 .000

.574 .161 .362 3.571 .001

.247 .079 .316 3.120 .003

a. Dependent Variable: Keterikatan Karyawan
Sumber: Lampiran data diolah, 2018

5% (α = 0,05) sebesar 0,001 < 0,05 dan t hitung (3,571) > t tabel (1,9901), maka Ho tidak
didukung dan Ha didukung, dengan demikian secara parsial variabel pemberdayaan psikologis
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan di kantor PT
Telkom Witel Lampung. Semakin tinggi tingkat pemberdayaan psikologis, maka akan
meningkatkan keterikatan karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Ugwu, et al. (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan

psikologis merupakan prediktor dari keterikatan karyawan dan memiliki hubungan yang positif
terhadap keterikatan karyawan.

Tabel 15 yaitu  variabel kepemimpinan etis (X2)  dengan  tingkat  signifikansi sebesar 5%
(α = 0,05) sebesar 0,003 < 0,05 dan t hitung (3,120) > t tabel (1,9901), maka Ho tidak
didukung  dan Ha didukung, dengan demikian secara parsial variabel kepemimpinan etis
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan di kantor PT Telkom
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Witel Lampung. Semakin etis kepemimpinan seorang pemimpin dalam perusahaan, maka
akan meningkatkan keterikatan karyawan dalam perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Engelbrecht, et al. (2017)
yang menjelaskan bahwa kepemimpinan etis memiliki hubungan yng positif terhadap
keterikatan karyawan.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini telah menjelaskan tentang uji hipotesis pada tiap variabel dalam
penelitian, dengan demikian berdasarkan dari uji hipotesis di atas dapat diambil sebuah
pembahasan antara lain:

Pengaruh Pemberdayaan Psikologis Terhadap Keterikatan Karyawan PT Telkom
Witel Lampung
pemberdayaan psikologis pengaruh   positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana
pemberdayaan psikologis mempunyai pengaruh positif   terhadap keterikatan karyawan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan psikologis di PT Telkom Witel Lampung
sudah dirasakan baik oleh para karyawannya, sehingga mereka merasa memiliki keterikatan
terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa dari empat dimensi pemberdayaan psikologis, secara rata-rata karyawan
PT Telkom Witel Lampung sudah memahami makna pekerjaan yang mereka lakukan, sudah
memiliki kompetensi yang baik, memiliki determinasi diri yang baik, serta memiliki pengaruh
yang baik di tempat kerja.

Pengaruh Kepemimpinan Etis Terhadap Keterikatan Karyawan PT Telkom Witel
Lampung
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pimpinan PT Telkom Witel Lampung sudah
menerapkan kepemimpinan etis dalam memperlakukan karyawannya, sehingga karyawan PT
Telkom Witel Lampung merasa terikat dengan pekerjaannya. Secara keseluruhan karyawan
PT Telkom Witel Lampung sudah merasa bahwa kepemimpinan etis di PT Telkom Witel
Lampung memang diterapkan dengan baik.   Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata
jawaban responden  terhadap  variabel  kepemimpinan etis  sudah  mencapai  4,09, yang
artinya secara keseluruhan responden sudah merasa diperlakukan secara etis oleh pemimpin
mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Pemberdayaan   psikologis berpengaruh   positif dan   signifikan terhadap keterikatan
karyawan PT Telkom Witel Lampung. Karyawan yang diberdayakan secara  psikologis,
akan merasa keberadaannya lebih dihargai oleh perusahaan, dan percaya bahwa mereka dapat
mempengaruhi hasil pekerjaan  dengan baik,  serta akan  lebih  merasa terikat (engaged)
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terhadap pekerjaan mereka. Kepemimpinan etis  berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keterikatan karyawan PT Telkom Witel Lampung. Ketika karyawan diperlakukan dengan cara
yang adil dan terhormat oleh pemimpinnya, mereka cenderung melakukan tindakan balasan
dengan memberikan usaha ekstra dalam pekerjaan mereka, dan bersedia untuk lebih terikat
(engaged) dalam pekerjaan

Saran
Peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karyawan di kantor PT  Telkom Witel Lampung sebaiknya lebih diberikan
kebebasan dalam melakukan pekerjaan mereka, serta perasaan mampu melakukan
pekerjaan perlu ditingkatkan lagi.

2. Pemimpin PT    Telkom Witel Lampung    sebaiknya lebih jelas saat
mendelegasikan wewenang, lebih berusaha adil meski tidak mudah, lebih adil dalam
pemberian reward, dan lebih peduli dengan kebutuhan bawahan.

3. PT Telkom Witel Lampung sebaiknya memberikan  lebih banyak semangat untuk
karyawannya, dan membantu karyawan untuk lebih kuat mental dalam bekerja.
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ABSTRAK

Media sosial bertujuan mengkomunikasikan produk atau jasa kepada konsumen. Konsumen
dapat mengevaluasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan setelah melihat atau
mengetahui komunikasi produk atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan melalui berbagai
macam media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui iklan di media sosial Instagram dan
mengetahui besaran pengaruh respon konsumen berada pada nilai diatas 50%. Sampel
penelitian ini adalah yang menggunakan media sosial Instagram di Bandar Lampung sebanyak
100 orang diambil dengan teknik judgment sampling. Alat analisis yang digunakan adalah
regresi linier sederhana. Hasil penelitian diketahui bahwa iklan media sosial Instagram
berpengaruh positif terhadap respon konsumen dan memiliki besaran pengaruh sebanyak
68,8%.

Kata kunci: Iklan media sosial Instagram dan Respon Konsumen
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ABSTRACT

Social media aims to communicate the product or service to the consumer. Consumers can
evaluate the product or service offered by the company after seeing or knowing of
communication products or services performed by the company through a variety of media.
This research aims to know the social media advertising on Instagram and know the magnitude
of the influence the response of consumers are at a value above 50%. The sample of this
research is the use of social media in Bandar Lampung Instagram as many as 100 people taken
by engineering judgement sampling. Analysis tools used are simple   linear regression.
The results of the research note that the influential social media ads positive response towards
Instagram consumers and has a magnitude of influence as many as 68.8%.

Keywords: Instagram Social Media Advertising And Consumer Response
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia ini dilihat oleh pemilik bisnis
atau perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya. Iklan yang dulunya hanya kita
lihat di media konvensional seperti televisi, radio, surat kabar atau majalah sekarang telah
menyebar ke dunia media sosial. Media sosial saat ini telah dijadikan platform untuk
mengkomunikasikan produk dan telah digunakan oleh brand-brand terkemuka di dunia seperti
Starbucks, Nike dan banyak merek lainnya (Forrester Research, 2015).
Instagram  merupakan aplikasi photo-sharing yang sedang digandrungi belakangan ini.
Instagram memiliki kekuatan di bidang visual. Kelebihan Instagram sebagai alat
pemasaran adalah Instagram dapat menyampaikan  pesan dari suatu brand melalui
foto/gambar atau video berdurasi 15 detik. Instagram kini tidak lagi hadir sebagai selfie-
platform atau media bersosialita dunia maya semata, akan tetapi telah menjadi alternatif baru
dalam melancarkan aksi pemasaran.
Menurut Ramanathan et al (2017), media sosial adalah konten berisi informasi, yang dibuat oleh
orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan, sangat mudah diakses dan dimaksudkan untuk
memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi dengan sesama dan khalayak umum. Hal ini
biasanya dilakukan melalui internet dan jaringa komunikasi mobile.

1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah iklan media sosial Instagram berpengaruh positif terhadap respon konsumen?
2. Apakah besaran pengaruh iklan media sosial Instagram terhadap respon konsumen

berada pada nilai diatas 50%?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Iklan media sosial Instagram berpengaruh positif terhadap respon konsumen.
2. Besaran pengaruh iklan di media sosial Instagram terhadap respon konsumen

berada pada nilai diatas 50%.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2014) mengatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah suatu
media dimana perusahaan berusaha menyampaikan informasi, mengajak, dan mengingatkan
konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang merek maupun produk yang dijual.
Komunikasi pemasaran bagi konsumen dapat memberi tahu atau memperlihatkan kepada
konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh orang macam apa,
serta di mana dan kapan (Kotler dan Keller 2014).
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2.2 Pemasaran Media Sosial
Pemasaran media sosial adalah usaha bagian pemasaran perusahaan atau humas instansi untuk
membuat tulisan, gambar, video, grafik, atau posting di akun media sosial lembaga guna
mempromosikan produk/jasa. Keuntungan dalam menggunakan Social Media Marketing
menurut As”ad dan Alhadid (2014), antara lain:

a. Increased brand recognition
Social media marketing membuka kesempatan bagi brand untuk menunjukkan konten
dan meningkatkan visibilitasnya.

b. Improved brand loyalty
Brand yang menggunakan media sosial mendapat loyalitas yang lebih
tinggi dari konsumennya dan mengambil keuntungan dari media sosial jika itu
berkaitan dengan hubungan dengan konsumennya.

c. More Opportunities to Convert
Setiap unggahan yang diciptakan oleh brand dalam media sosial adalah kesempatan
bagi konsumen untuk berubah (convert).

d. Higher conversion rates
Pemasaran media sosial meningkatkan angka pertukaran (conversion) melalui beberapa
cara. Mungkin yang   paling signifikan adalah elemen humanisasi nya; fakta
bahwa brand menjadi   lebih humanized dengan berinteraksi di saluran media
sosial.

e. Higher Brand Authority
Berinteraksi dengan konsumen secara rutin di media sosial menunjukkan niatan baik
untuk konsumen yang lain.

f. Increased Inbound Traffic
Tanpa media sosial, inbound traffic sebuah brand terbatas hanya pada orang
yang telah mengenal brand atau individu, yang mencari dengan keyword yang
cocok dengan brand.

g. Decreased Marketing Costs
Berdasarkan Hubspot dalam As”ad dan Alhadid (2014), sebuah penyedia jasa
platform perangkat lunak pemasaran, 84% marketers merasa 6 jam usaha per minggu
cukup untuk meningkatkan traffic brand. 6 jam bukanlah investasi yang signifikan
untuk saluran sebesar media sosial. Jika brand dapat menyisihkan 1 jam saja untuk
mengembangkan konten dan strategi, akan segera terlihat hasil dari usaha yang
dikerjakan. Bahkan iklan berbayar melalui Facebook dan Twitter relatif   lebih
murah (tergantung dari tujuan).

Selain kelebihan, tentunya media sosial memiliki kelemahan dalam  menjadi saluran
pemasaran,   salah satunya berkaitan dengan poin kelebihan social media marketing diatas
yaitu brand authority, jika seseorang  puas dengan barang atau jasa yang diperolehnya,
mereka akan dengan mudah memuji brand tersebut di media sosial, tetapi begitu juga
sebaliknya, jika mereka merasa produk atau jasa yang mereka peroleh tidak memuaskan
maka dengan mudah pula mereka akan menyebar pesan jelek tentang brand tersebut di media
sosial.
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2.3  Iklan Media Sosial
Menurut Boateng dan Feehi (2015), iklan media sosial adalah konten berisi informasi yang
dibuat oleh orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan, sangat mudah diakses dan
dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi dengan sesama dan
khalayak umum. Hal ini biasanya dilakukan melalui internet dan jaringan komunikasi mobile.
Saat ini praktek pemasaran melalui media sosial sedang dinikmati oleh para eksekutif dan
profesional untuk mempromosikan merek dan pemasaran. Boateng dan Okoe (2015)
mengidentifikasi item pengukuran-item pengukuran iklan media sosial sebagai berikut:

1. Konsumen mempertimbangkan bahwa iklan di media sosial baik
2. Konsumen secara umum menyukai iklan media sosial
3. Konsumen mempertimbangkan bahwa iklan media sosial sangat penting
4. Konsumen menggambarkan iklan media sosial yang iklan di media sosial

sebagai pilihan utama.

2.4 Respon Konsumen
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Li et al, (2002) dalam Boateng dan Okoe (2015)
menyatakan bahwa respon konsumen yang mengabaikan iklan  sebagai suatu iklan media
sosial negative konsumen terhadap iklan di media  sosial.

2.5  Model Penelitian
Pengaruh Iklan Media Sosial Terhadap Respon Konsumen
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasad et al (2016) iklan media sosial
memiliki konektivitas yang luar biasa antar pelanggan dan komunitas yang sudah terbentuk di
dalamnya. Faktor ini merupakan faktor yang dominan dan memberikan kontribusi sebesar
43% terhadap keputusan pembelian. Penelitian lain Ramanathan (2017) juga menghasilkan
bahwa faktor iklan media sosial merupakan faktor dominan dalam proses pengambilan
keputusan konsumen.

Boateng dan Okoe (2015) dalam penelitiannya menghasilkan dominasi sebesar 48,3% faktor
iklan media sosial terhadap respon konsumen. Berdasarkan pendapat peneliti maka diketahui
bahwa faktor iklan media sosial merupakan faktor penting dalam mempengaruhi respon
konsumen. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Iklan media sosial berpengaruh positif terhadap respon konsumen.

H0  : Iklan media sosial tidak berpengaruh positif terhadap respon konsumen



59

METODE PENELITIAN

3.1  Desain Penelitian
Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Skala pengukuran untuk data ini adalah
Likert. Data sekunder diperoleh dari perusahaan/obyek penelitian berupa data penjualan, data
pangsa pasar dan informasi yang berkaitan termasuk  hasil studi tinjauan pustaka.

Populasi dalam penelitian ini adalah yang menggunakan media sosial Instagram di Bandar
Lampung. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-
probability sampling dengan teknik judgment sampling dengan jumlah sampel yang digunakan
berjumlah 100 responden. Dengan kriteria sampel terpilih dalam penelitian ini adalah mereka
yang pernah melihat iklan di media sosial khususnya Instagram dan dilanjutkan dengan transaksi
pembelian produk. Perhitungan hipotesis menggunakan regresi linear sederhana.

No Variabel Definisi Item pengukuran Skala

1 Social
media
advertising
(Iklan Media
Sosial)
X

Content of
information created by
someone who makes
used of highly
information technology
to facilitate
communication and
interaction with
others and the
public. (Boateng and
Okoe ;2015)

Konten berisi
informasi yang
dibuat oleh orang yang
memanfaatkan teknologi
penerbitan, sangat
mudah diakses
dan dimaksudkan untuk
memfasilitasi komunikasi,
pengaruh dan interaksi
dengan sesama dan
khalayak umum. (Boateng
dan Okoe ; 2015)

 A good social
advertising Overall

 Iklan media sosial baik
secara keseluruhan

 Liking social media
advertising

 Menyukai iklan media
sosial

 Very essential of social
media advertising

 Iklan media sosial
sangat penting

 Very favorably attitude
toward social media
advertising

 Sikap sangat
menyenangkan terhadap
iklan pada media sosial

Skala
Likert
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No Variabel Definisi Item pengukuran Skala

Consumer
response (Respon
Konsumen) Y

Selection form to buy
the most preferred produk
among a number of
defferent products (Kotler
and Keller, 2014). In
Boateng and Okoe (2015)

Bentuk untuk membeli
produk yang paling
disukai diantara sejumlah
produk yang berbeda
(Kotler dan Keller,
2014),  dalam Boateng
dan Okoe (2015)

Searching for related
information in social
media

 Pengumpulan informasi
iklan yang ditampilkan di
media sosial

 Buying a
product/service
advertised on a social
media

 Pembeli produk/jasa
yang diiklankan di media
sosial

 I will  pay attention to
advertisements shown on
a social media

 Saya akan memberikan
perhatian atas  iklan
yang ditampilkan di
sosoal media

 Overall, persuaded by
social media
advertisement

Skala
Likert

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Analisis Karakteristik Responden
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah 3 kali dalam 1 bulan
menunjukan bahwa frekuensi pembelian konsumen. Nominal pembelian konsumen mayoritas
responden adalah Rp 300.001 sampai Rp 750.000.

4.2 Hasil Uji Hipotesis
Perhitungan regresi dilakukan untuk mengetahui menjawab kedua hipotesis penelitian.

Hasil Nilai F Statistik Hasil Nilai T Statistik
R square 0.474 Koefisien regresi 0.688
F hitung 88.227 T hitung 9.396
Signifikansi 0.000 Signifikansi 0.000
Hasil Perhitungan Regresi



61

Tabel di atas menunjukan bahwa hasil uji F menyatakan bahwa variabel iklan di media
sosial memiliki dominasi sebasar 47,4% terhadap respon konsumen. Hal ini mengindikasikan
bahwa iklan media sosial yang dibentuk dari item pengukuran iklan media sosial yang
menyatakan bahwa iklan media sosial berpengaruh terhadap respon konsumen..

Hasil perhitungan nilai t statistik menunjukkan bahwa iklan media sosial secara signifikan
berpengaruh terhadap respon konsumen dengan besaran pengaruh 68,8% dengan nilai
signifikansi sebesar 0.000. Berdasarkan perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa besaran
pengaruh iklan media sosial konsumen atas iklan di media sosial Instagram lebih dari 50%
sebesar 68,8%.

4.3  Pembahasan
Variabel respon konsumen terhadap iklan yang ditampilkan di Instagram mendapat
tanggapan yang baik oleh konsumen. Hal ini terlihat dari keempat item pengukuran didominasi
jawaban setuju dan sangat setuju secara rata-rata lebih dari 50%. Item pengukuran yang
menyatakan respon konsumen akan membeli produk yang iklannya ditampilkan di Instagram
dan item pengukuran yang menyatakan konsumen terpengaruh terhadap iklan di media sosial
Instragram merupakan item pengukuran yang mendominasi pembentukan variabel respon
konsumen. Kedua item pengukuran ini dijawab dengan setuju dan sangat setuju oleh 60%
konsumen. Berdasarkan prosentase ini diketahui bahwa respon konsumen terhadap produk
atau jasa yang di iklankan di Instagram menunjukkan pengaruh yang besar untuk merespon
iklan media sosial agar membeli produk atau jasa yang diiklankan.

Hasil deskripsi jawaban konsumen  dari  penelitian ini menghasilkan  pengaruh yang lebih
tinggi dari temuan yang dilakukan oleh Boateng dan Okoe (2015) yang menyatakan bahwa
sebagian besar konsumen memiliki respon yang baik terhadap produk atau jasa yang di iklankan
di media sosial. Berdasarkan pendapat Boateng dan Okoe (2015) dapat disimpulkan bahwa
media sosial dalam hal ini Instagram memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menimbulkan
respon konsumen atas produk atau jasa yang diiklankan.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa besaran pengaruh iklan media sosial konsumen atas
respon konsumen lebih dari 50% adalah 68,8%. Penelitian ini menghasilkan dominasi
variabel iklan media sosial terhadap respon konsumen lebih tinggi dari hasil penelitian
temuan Boateng dan Okoe (2015) yang menyatakan pengaruh iklan media sosial atas
respon konsumen di bawah 50% (48,3%).
Pada penelitian ini sacara rata-rata item pengukuran respon konsumen dijawab baik oleh
responden. Hal ini diketahui dari jawaban responden yang menjawab setuju dan sangat setuju
untuk keempat item pengukuran 60%. Jawaban responden juga konsisten dengan koefisien regresi
yang dihasilkan penelitian ini sebesar 68,8%
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SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini
adalah:

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa iklan media sosial berpengaruh positif terhadap
respon konsumen dapat diterima berdasarkan nilai t statistic 9.396

2. Hasil penelitian ini menghasilkan pengaruh yang lebih tinggi sebesar 68,8%
dibandingkan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Boateng dan Okoe (2015)
yang hanya menemukan besaran pengaruh iklan media sosial atas respon konsumen
hanya 48,3%. Namun, tanggapan responden item pertanyaan tentang perhatian
konsumen masih kurang, dibuktikan hanya 51% yang menyatakan memiliki perhatian
pada iklan di media sosial Instragram. Hal ini diduga disebabkan oleh desain iklan pada
media sosial Instagram tidak sesuai dengan hasil tanggapan responden pada item
pertanyaan ketidaksukaan pada iklan di media sosial Instagram sebesar 41%.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka beberapa hal yang dapat
dijadikan saran adalah:

Pihak manajemen perusahaan perlu mendesain ulang iklan di media sosial Instagram
karena menurut respon konsumen kurang menarik perhatian sehingga kurang disukai.
Alternatif solusi atas respon ini, manajemen perusahaan dapat menampilkan iklan media
sosial lainnya seperti Facebook yang menjadi pilihan alternatif pengguna media sosial
terbanyak seperti hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun
2016 sebanyak 71,6 juta sebanyak 54% dari total pengguna sosial media di Indonesia.
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ABSTRAK

E-commerce di Indonesia terus berkembang pesat, dengan banyak bermunculan perusahaan-
perusahaan berbasis internet. Menghadapi persaingan yang semakin pesat, perusahaan dituntut
untuk menerapkan suatu kebijakan-kebijakan yang strategis menyangkut pelayanan guna
mengantisipasi persaingan yang semakin kompetitif. Bisnis yang berbentuk jasa kualitas
pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas
pelanggan.Oleh karena itu, maka penting diadakannya penelitian untuk mengetahui bagaimana
pengaruh kualitas layanan elektronik terhadap kepuasan pelanggan online dan dampaknya
terhadap loyalitas online pada pelanggan situs berbelanja Bukalapak.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan elektronik terhadap
kepuasan konsumen online yang berdampak terhadap loyalitas konsumen situs belanja
online Bukalapak. Jenis penelitian adalah kausalitas pendekatan kuantitatif.Populasi
penelitian adalah konsumen Bukalapak yang sudah menggunakan situs minimal 2 kali.
Pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik Purposive
Sampling.Teknik pengumpulan data dengan kuesioner sebanyak 100 responden. Pengujian
validitas faktor analisis, uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpa dan uji normalitas data
menggunakan Kolmogrov-Smirnov. Teknik analisis  data menggunakan analisis jalur dengan
program SPSS. Hasil penelitian variabel e-service quality berpengaruh signifikan terhadap e-
loyalty secara tidak langsung melaluie- satisfaction pelanggan Bukalapak sebesar 72,8%
sedangkan sisanya 27,2% dipengaruhi oleh variabel lain

Kata kunci : e-commerce, kualitas layanan elektronik, kepuasan online, loyalitas online
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ABSTRACT

E-commerce in Indonesia has growth rapidly. The number of companies based internet in
Indonesia continue to increase. to deal with the rapidly competition,the company required to
implementing stategic polities about service quality to anticipate the competition an
increasingly competitive.in business based on services , service quality is one of factors that
could affect customer satisfaction and loyalty. Therefore, it is important research to know how
to influence the e- service quality toe-satisfaction and impact to e- loyalty in the online
shopping site Bukalapak

The purpose of this study was to  determine the influence of e-service
quality on e-satisfaction and the impact to e-loyalty of online sites Bukalapak online shoping
site. The type of research is causality quantitative approach. The population ofresearch is
customes who has made more transaction or equal 2 times on online shoping sites
Bukalapak.. Thesampling uses non-probability sampling method with Purposive Sampling
technique. Data collection techniques uses questionnaires as much as 100 respondents.
Validity test using factor analysis, reliability test using Cronbach's Alpa and test data
normality using Kolmogrov-Smirnov.   Data analysis technique use path analys with
SPSS program. The result of research of e-service quality variable significantly to e- loyalty
indirectly through e-customer satisfaction of Bukalapak 72,8% while the rest 27,2% is
influence by other variable

keyword : e-commerce, e-service quality, e-satisfaction, e-loyalty.
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PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang Penelitian
Perkembangan internet telah membawa banyak perubahan dalam aspek kehidupan manusia.
Internet membuat semua menjadi lebih mudah dan cepat, perkembangan internet yang turut
diimbangi perkembangan teknologi membuat hal-hal dalam kehidupan manusia lebih cepat
dan mudah. Indonesia merupakan negara yang turut merasakan perkembangan tersebut,
pengguna internet terus mengalami peningkatan setiap harinya. Awal Januari 2017  dari
total populasi penduduk Indonesia sebesar 262 juta penduduk, diketahui pengguna internet
di Indonesia 132,7 juta dengan peningkatan pengguna sebesar 51% dari tahun 2016 dimana
pengguna internet sebesar 88,1 juta dari total 259,1 juta penduduk Indonesia.
(https://www.hootsui.com diakses pada 3 September 2017).

Keberadaan internet yang diikuti dengan perkembangan berbagai teknologi canggih seperti
smartphone. Smartphone merupakan telepon pintar yang dilengkapi dengan berbagai fitur
kemudahan bagi penggunanya. Menurut situs hootsui jumlah pengguna internet dengan
smartphone di Indonesia pada tahun 2017 per Januari 92 juta dengan peningkatan sebesar 35
persen dari tahun 2016 yang sebesar 66 juta pengguna smartphone di Indonesia.

Belanja online merupakan sesuatu trend yang digemari saat ini, karena konsumen tidak perlu
repot-repot mendatangi toko untuk membeli barang yang diinginkan, tapi cukup  dengan
membuka sebuah situsbelanjaonline dan mencari barang yang diinginkan menggunakan
smartphoneatau komputer yang terhubung dengan internet.

Trend belanja online memicu kemunculan bisnis baru yang disebut dengan e-commerce.E-
commerce adalah kegiatan melakukan transaksi bisnis secara onlinemelalui media internet dan
perangkat-perangkat yang terintregasi dengan internet. Peningkatan transaksi belanja e-
commerce dapat kita lihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penjualan E-Commerce Di Indonesia

Sumber : https://www.statista.com/ diakses pada 3 Agustus 2017
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Gambar 1.1 memperplihatkan jika penjualan e-commerce akan terus mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Penjualan yang terus mengalami peningkatan membuktikan jika e-commerce
sudah menjadi sebuah trend di masyarakat dibuktikan dengan angka transaksi setiap tahunnya
yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 diperkirakan jumlah penjualan melaluie-
commerce di Indonesia akan mencapai 7056million USD.

Bukalapak adalah salah satu e-commerce yang menerapkan bisnis C2C. Perusahaan yang
didirikan   pada 2010 ini menyediakan fasilitas yang memudahkan  penggunanya untuk
menjual produk hanya dengan mengunggah foto  dan menuliskan deskripsi produk seperti
harga produk, berapastokbarang yang tersedia dan dimana lokasi pelapak, selain penjual
pembeli juga dimudahkan dengan tampilan-tampilan menu pada aplikasi untuk memilih produk
yang dicari pada lapak-lapak yang tersedia.

Gambar 1.2 memperlihatkan bagaimana tampilan website Bukalapak,dari segi tampilan
Bukalapak menarik, setiap menu sudah tersedia untuk memudahkan pengguna baik sebagai
konsumen maupun pelapak.

Pada tahun 2017, Bukalapak menempati  posisi ke dua dibawah Tokopedia, sebagai situs
top situs e-commerce yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1top Situs E-Commerce Di Indonesia

No Top situs e-commerce Alamat Situs

1 Tokopedia https://.tokopedia.com/

2 Bukalapak https://.bukalapak.com/

3 Kaskus http://.kaskus.co.id/

4 Lazada.co.id http://.lazaada.co.id/

5 Blibli https://blibli.com/
6 Blanja.com https://blanja.com/

Sumber :https://www.alexa.com/topsites/countries/IDdiakses pada 29 November 2017
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Tabel 1.1 menunjukkan jika Bukalapak termasuk e-commerceyang cukup populer di Indonesia,
karena berada pada posisi nomor dua. Hasil ini diperoleh melalui iklan-iklannya yang unik
salah satunya dengan melibatkan sang CEO , selain melalui iklan yang gencar, Bukalapak dapat
dikenal dan dipilih masyarakat dalam melakukan  pembelian online karena layanan baik
yang diberikannya kepada konsumen.. Bukalapak menggunakan tagline“jual beli online mudah
dan terpercaya”, tagline ini diharapkan membuat Bukalapak lebih mudah diingat
konsumen.

Kualitas pelayanan menjadi satu-satunya faktor penentu  dari eksistensi perusahaan atau
industri yang berorintasipadapelanggan.Terlibat di industri atau bisnis yang penuh   dengan
persaingan, harusmemperhatikankualitaslayanan, karena jika kualitas pelayanan tidak
diperhatikan, maka konsekuensinya pelanggan akan berpindah kepada industri atau bisnis
lain yang sejenis yang lebih memberikan pelayanan memuaskan  dan memberikan tanggapan
keluhan yang baik bagi konsumennya.Ketidak puasan konsumen terhadap sebuah layanan dapat
menyebabkan konsumen tersebut berpindah kepada perusahaan layanan sejenis.

1.1 Rumusan Masalah
Melihat masalah diatas dapat disimpulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah e-service quality berpengaruh terhadape-satisfaction pelanggan Bukalapak ?
2. Apakah e-satisfaction berpengaruh terhadape-loyalty pelanggan Bukalapak?
3. Apakah e-service quality berpengaruh terhadape-loyalty pelanggan Bukalapak?
4. Apakah e-service quality berpengaruh terhadap e-loyalty secara tidak langsung

melalui e-satisfaction pelanggan Bukalapak?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh e-service quality terhadap e-satisfaction pelanggan

Bukalapak.

2. Untuk mengetahui pengaruh e-satisfaction terhadap e-loyalty pelanggan Bukalapak

3. Untuk mengetahui pengaruh e-service quality terhadap e-loyalty pelanggan Bukalapak .

4. Untuk mengetahui e-service quality berpengaruh terhadap e-loyalty secara tidak
langsung melalui e-satisfaction pelanggan Bukalapak?

TINJAUAN  PUSTAKA

2.1 Kualitas Pelayanan Elektronik (E-Servic Quality)
Kualitas pelayanan merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap
perusahaan. Service quality adalah sebuah penilaian apa yang konsumen terima dengan apa
yang konsumen harapkan saling bersesuaian atau berlawanan. Bagi para perusahaan
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pelayanan  jasa, perusahaan benar-benar dituntut oleh konsumennya untuk memberikan
kualitas pelayanan yang maksimal, memberikan  pelayanan yang baik mampu membedakan
perusahaan  dengan pesaing dan membentuk positioning bagi perusahaan.

Menurut Yen (2008:129), kualitas layanan elektronik digambarkan sebagai sebuah evaluasi
dan penilaian pelanggan secara keseluruhan mengenai keunggulan dan kualitas
pengiriman mengenai keunggulan dan kualitas layanan pengiriman elektronik pada pasar dunia
maya.

2.2 Kepuasan Pelanggan Online (E-Satisfaction)
Menurut Laksana (2008:97), kepuasan dan ketidakpuasan merupakan perbandingan antara
harapan pelanggan dan kenyataan dari kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan yang
menjadi tujuan perusahaan.

Kepuasan pelanggan online dan tradisional pada umumnya tidak berbeda jauh. Menurut
Ahmad, et al (2017:250 ) e-satisfaction adalah ketika produk dan
layanan melebihi ekspektasi konsumen, tingkat kepuasan pembeli setelah membandingkan
pengalaman pembelian dan harapan yang dirasakan dengan pengalaman paska pembelian.

2.3 Loyalitas Pelanggan Online (E-Loyalty)
Menurut Gaffar (2007:70) menyatakan bahwa loyalitas konsumen adalah komitmen
untuk bertahan secara mendalam untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan
kembali produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun
pengaruh situasi dan usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan
terhadap perilaku.

Menurut Jeon (2017:444), E-Loyalty didefinisikan sebagai sikap konsumen yang
menguntungkan penjual online, yang menghasilkan pembelian ulang, e-loyalitas
merupakan dampak dari kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan. Memiliki pelanggan
yang loyal sangat menguntungkan bagi perusahan online, mengingat persaingan penjualan
online yang tinggi, konsumen yang loyal akan merekomendasikan kepada teman maupun
keluarga mereka untuk ikut melakukan pembelian.

2.4 Hubungan antar Variabel
1. Hubungan antara E-Service Quality dan E-Satisfaction

Menurut Sheng dan Liu (2010: 281)   Dalam jurnal An Empirical Study on the Effect
of E-service Quality on Online Customer Satisfaction and Loyalty ,dimensi  dari
kualitas layanan yang cukup berpengaruh terhadap kepuasan adalah efficiency dan
fulfilment, dimensi kualitas layanan elektronik privacy dan system availability
kurang berpengaruh.

2. Hubungan antara E-Satisfaction dan E-Loyalty
Menurut Sheng dan Liu (2010: 281) Dalam jurnal An Empirical Study on the Effect
of E-service Quality on Online Customer Satisfaction and Loyalty E-Satisfaction
berpengaruh secara signifikan terhadap E-Loyalty .
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3. Hubungan Antara E-Service Quality dan E-Loyalty
Menurut Sheng dan Liu (2010: 281) dalam jurnal An Empirical Study on the Effect of
E-service Quality on Online Customer Satisfaction and Loyalty
Dimensi E-Service Quality yang berpengaruh secara signifikan terhadap E- Loyalty
adalah fulfilment dan privacy sedangkan dimensi system availibility dan efficiency
kurang berpengaruh terhadap loyalitas konsumen .

4. Pengaruh E-Service Quality terhadap –Loyalty Secara Tidak
Langsung Melalui E-Satisfaction
Menurut Akbar (2016:149) dalam Jurnal Pengaruh E-Service
Quality terhadap E-Customer Satisfaction dan E-Customer Loyalty
pada Lazada.co.id diketahui bahwa e-service quality berpengaruh secara tidak
langsung terhadap e-customer loyalty melalui e-customer satisfaction. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin baik e-service quality yang di miliki situs berbelanja
online Lazada.co.id maka akan meningkatkan tingkat keloyalitasan pelanggannya. Akan
tetapi, dalam meningkatkan e-customer loyalty, pelanggan harus puas terlebih dahulu..

2.5. Model Penelitian

H1 : e-service quality berpengaruh signifikan terhadap e-satisfaction pelanggan
Bukalapak.

H2 : e-satisfaction berpengaruh signifikan terhadap e-loyalty pelanggan
Bukalapak

H3 : e-service quality berpengaruh signifikan terhadap e-loyalty pelanggan
Bukalapak .

H4 : e-service quality berpengaruh signifikan terhadap e-loyalty secara tidak langsung
melalui e-satisfaction pelanggan Bukalapak.
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METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini adalah jenis   penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Desain
penelitian kausalitas dianggap sesuai dengan penelitian karena penelitain kausalitas digunakan
untuk memahami variabel mana yang mempengaruhi (variabel independen) dan variabel mana
yang merupakan akibat (variabel dependen) dan untuk mengetahui hubungan antara variabel
dependen dan variabel independen

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna situs belanja Bukalapak, yaitu konsumen yang
melakukan pembelian online pada situs Bukalapak. Metode yang digunakan dalam pengambilan
sampel menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling
dengan jumlah sampel yang digunakan berjumlah 100 responden. Perhitungan hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Uji regresi linier   berganda
digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Analisis Karakteristik Responden
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukalapak diminati oleh pria dan wanita untuk mencari
barang yang mereka inginkan.usia mayoritas responden usia 17-21 tahun dengan persentase
sebesar 71% , pekerjaan mayori tas pelajar atau mahasiswa sebanyak 84%, pengeluaran
mayoritas kurang dari 2 juta Rupiah sebanyak 77%, frekunsi pembelian mayoritas
responden telah menggunakan situs belanja online Bukalapak sebanyak 2 kali dalam rentang
waktu 6 bulan terakhir   kali ada 39% dan 36% responden telah menggunakan situs
Belanja online Bukalapak sebanyak 3-4 kali dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.

4.2 Pengujian Hipotesis
1. Uji Hipotesis Secara Bersama-sama (Uji F)

ANOVAb

Model

Sum of

Squares
Df Mean

Square

F Sig.1 Regression

Residual

Total

646.89

9 2 323.44

9

54.673
.000

a573.86

1

97 5.916

1220.76

0

99
hasil uji hipotesis secara simultan f

Berdasarkan tabel hasil uji F dalam penelitian ini didapatkan Fhitung > Ftabel yaitu sebesar
54,673 > 2,31 dengan angka signifikan (P value) sebesar 0,000 dibawah 0,05 maka dapat
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disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas layanan
elektronik berpengaruh terhadap kepuasan konsumen online dan loyalitas konsumen online.

2. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikasi pengaruh kualitas layanan elektronik
terhadap kepuasan konsumen  dan loyalitas menggunakan uji t, yaitu membandingkan
nilai t hitung dengan t tabel pada taraf signifikan 95%. Ketentuannya adalah jika t
hitung > t tabel maka ada signifikasi, sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak ada
signifikansi. Berasarkan lampiran 7 , besarnya nilai t. tabel pada taraf signifikan 95% (α=
0,05) serta menggunakan derajat kebebasan df (degree freedom).
Df = n-k-1 = 100-5- 1 = 94
Diperoleh nilai t tabel (0,05;94) =1,66123

Hasil pengujian hipotesis pengaruh e-service quality terhadap e-satisfaction yang berdampak
terhadap e-loyalty konsumen situs belanja online Bukalapak dengan uji t dapat dilihat pada hasil
uji t dibawah ini :

Tabel 4.19 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (T) Pengaruh Variabel (X) Terhadap
Variabel (M) Dan Variabel (Y)

Variabel t hitung t tabel sig kesimpulan

e-service quality (X) >
e-satisfaction

12,414 1,66123 0,000 Ha diterima

e-satisfaction (X2) > e-
loyalty (Y)

3,244 1,66123 0,000 Ha diterima

e-service quality (X) > e-
loyalty (Y)

9,491 1,66123 0,000 Ha
Diterima

e-service quality (X) > e-
loyalty (Y)
secara tidak langsung melalui
e- satisfaction

3,662 1,66123 0,000 Ha dierima

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan semua nilai signifikasi X , M dan Y lebih kecil  dari
0,05, sehingga secara parsial variabel kualitas layanan elektronik (X), kepuasan konsumen
online (M) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen online,
dengan demikian hipotesis H1,H2,H3 diterima namun H4 secara parsial diterima karena
nilainya t hitung lebih besar daripada t tabel, tetapi jika melihat nilai t pengaruh langsung
kualitas layanan elektronik terhadap loyalita konsumen, jumlahnya tidak lebih besar dari
pengaruh tidak langsung kualitas layanan terhadap loyalitas.

2. Uji Koefisien Secara Determinasi (R2)
Besarnya nilai koefisien determinasi atau pengaruh kualitas layanan eletronik melalui kepuasan

konsumen online ditujukan oleh nilai R2 (R square) yaitu sebesar 0,530 hal ini berarti
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sumbangan variabel kualitas layanan elektronik (X) berperan dalam mempengaruhi kepuasan
konsumen (M) yang berdampak terhadap loyalitas (Y) sebesar 53% dengan asumsi bahwa
pengaruh sempurna bernilai 100% maka terdapat sisa 47% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak ada didalam penelitian.

4. Uji Sobel (Sobel Test)
Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka nilai  t perlu dihitung dengan
rumus:

t =
0,283084

0,1307910058

t = 2,16497148

nilai t (2,16497148) > 1,66123 (t tabel) sehingga secara signifikan ada pengaruh tidak langsung
dari e-service quality terhadap e-satisfaction yang berdampak terhadap e- loyalty.

4.3  Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan atau bersama-sama dapat dikatakan
bahwa variabel kualitas layanan elektronik (X) mempunyai pengaruh terhadap kepuasan
konsumen online (M) yang berdampak terhadap loyalitas konsumen online (Y).

Berdasarkan hasil uji analisis jalur menyatakan kualitas layanan elektronik (X)
menunjukkan nilai β sebesar 0,782 dimana nilai koefisien berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan konsumen online (Y), hal ini berarti bahwa e- service quality menimbulkan
e-satisfaction . Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya e-service
quality, maka akan diikuti pada peningkatan e-customer satisfaction. Hubungan signifikan
menunjukkan bahwa hubungan variabel e-service quality terhadap e- satisfaction dapat berlaku
pada keseluruhan populasi dimana sampel  pada penelitian ini diambil. Hasil tanggapan
responden terhadap variabel kualitas layanan (X), bahwa reponden umumnya setuju dengan
pernyatan yang meliputi efficiency (X1.1), fulfillment (X1.2), system availability(X1.3) dan
privacy(X1.4) pada situs belanja online Bukalapak. Kualitas layanan yang diberikan situs
belanja online Bukalapak dan para pelapak kepada konsumennya sudah maksimal, sehingga
konsumen merasa puas dengan layanan yang diberikan .),

Berdasarkan hasil uji analisis jalur menyatakan e-satisfaction (M) menunjukkan nilai β
sebesar 0,362 dimana nilai koefisien berpengaruh positif   dan signifikan terhadap loyalitas
konsumen online (Y). Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya e-
satisfaction maka akan diikuti pada peningkatan e- loyalty. Hubungan signifikan menunjukkan
bahwa hubungan variabel e- satisfaction terhadap e- loyalty dapat berlaku pada keseluruhan
populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil. hal ini berarti bahwa kepuasan konsumen
online menimbulkan loyalitas konsumen online. Hasil tanggapan responden terhadap
variabel kepuasan konsumen secara keseluruhan menyatakan setuju jika mereka merasa
puas melakukan transaksi pada situs belanja online Bukalapak, konsumen yang merasa puas
tentunya akan bersikap loyal terhadap sebuah perusahaan. Hasil ini sesuai dengan yang
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dilakukan Akbar dan Djatmiko (2016 :149), yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara
e-customer satisfaction terhadap e-customer loyalty adalah positif dan signifikan.

Berdasarkan hasil uji analisis jalur menyatakan e-service quality (X) menunjukkan nilai β
sebesar 0,692 dimana nilai koefisien berpengaruh positif   dan signifikan terhadap loyalitas
konsumen online (Y). Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya e-
service quality maka akan diikutipada peningkatan e- loyalty. Hubungan signifikan
menunjukkan bahwa hubungan variabel e-customer satisfaction terhadap e-customer loyalty
dapat berlaku pada keseluruhan populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil hal ini
berarti bahwa kualitas layanan elektronik menimbulkan loyalitas konsumen online hal ini
menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik yang diberikan situs belanja online Bukalapak
dan pelapak sudah maksimal sehingga berdampak terhadap loyalitas konsumen..

Penelitian ini juga mengukur pengaruh secara tidak langsung antara variabel kualitas layanan
elektronik (e-service quality) terhadap variabel loyalitas konsumen (e-loyalty) melalui
variabel kepuasan konsumen (e-satisfaction). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai β
0,283 untuk pengaruh tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepuasan
konsumen memiliki pengaruh yang kecil namun signifikan sebagai variabel mediasi.
berbeda dengan penelitian terdahulu Akbar dan Djatmiko (2016 :149) dimana kepuasan
konsumen pengaruh mediasinya besar. Hasil penelitian yang berbeda dikarenakan perbedaan
objek penelitian. Karena Situs Bukalapak adalah pihak ketiga bagi konsumen dan pedagang,
ketidakpuasan konsumen pada layanan sebelumnya dampak buruknya bagi si pelapak bukan
kepada situs Bukalapak, jadi meskipun pada pembelian sebelumnya konsumen merasa tidak
puas konsumen akan tetap mengunjungi situs Bukalapak dengan membeli pada toko yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
Kualitas layanan elektronik e-service quality yang terdiri  dari fulfillment (X1.1). efficiency
(X1.2), system availability (X1.3) dan privacy (X1.4)
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen online yang berdampak terhadap loyalitas
konsumen online Bukalapak. Hal ini didasarkan pada:
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang dilakukan secara kuantitatif

menggunakan uji parsial , uji simultan     dan uji determinasi ditemukan bahwa kualitas
Pelayanan elektronik atau e-service quality (X) berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan  konsumen online (M) situs belanja online Bukalapak

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua yang dilakukan secara kuantitatif
menggunakan uji parsial , uji simultan dan uji determinasi ditemukan bahwa kepuasan
konsumen online atu e-satisfaction (M) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas
konsumen online (Y) situs belanja online Bukalapak.
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3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga yang dilakukan secara kuantitatif
menggunakan uji parsial , uji simultan dan uji determinasi ditemukan bahwa
kualitas layanan elektronik atau e-service quality (X) berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan loyalitas konsumen online atau e- loyalty (Y) situs belanja online Bukalapak.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat yang dilakukan secarakuantitatif
menggunakan , uji simultan dan  uji  determinasi ditemukan bahwa kualitas layanan
elektronik (X) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen online atau e-loyalty
(Y) secara tidak langsung melalui kepuasan konsumen online atu e-satisfaction (Y) situs
belanja online Bukalapak, namun pengaruhnya kecil hal ini karena objek penelitian bukan
merupakan toko online melainkan sebuah pasar online yang memfasilitasi anatara
penjual dan pembeli.

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada Variabel

Kualitas layanan elektronik (X) dimensi efficiency jawaban terendah terdapat pada
pernyataan 5 ,yaitu situs Bukalapak dibuat dengan strukur yang sangat baik, oleh karena
itu pihak Bukalapak harus lebih memperbaiki struktur website, struktur website yang baik
meliputi halaman webnya terhubung dengan baik sehingga pengunjung menjadi nyaman
dalam menggunakan situs.

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada variabel
Kualitas layanan elektronik (X) dimensi Fulfillment (pemenuhan ) mendapat skor
terendah pada pernyataan 3 yakni barang dikirim cepat setelah melakukan pemesanan ,
oleh karena itu situs belanja online Bukalapak harus bersikap tegas kepada pelapak dengan
batas waktu pengiriman barang, sehingga konsumen tidak lama menunggu barang pesanan
mereka.

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada Variabel
Kualitas layanan elektronik (X) dimensi system availability mendapat skor terendah
pada pernyataan 3 yakni situs Bukalapak tidak lambat, oleh karena itu pihak Bukalapak
perlu melakukan perbaikan lagi sehingga masalah-masalah sistem situs segera teratasi
dan konsumen tetap nyaman menggunakan situs Bukalapak.

4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada Variabel
Kualitas layanan elektronik (X)   dimensi privacy mendapat skor terendah pada
pernyataan 1 yakni, Situs Bukalapak merahasiakan informasi tentang perilaku pembelian
online saya ,oleh karena itu perlu adanya tindakan yang dilakukan dengan menampilkan
tulisan pihak Bukalapak menjamin kerahasian informasi pribadi konsumen saat
memasukkan informasi pribadi sehingga konsumen akan bersikap lebih percaya.

5. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada variabel loyalitas
konsumen (Y) mendapat skor terendah pada dimensi indikator ke-4 yakni konsumen akan
melakukan lebih banyak transaksi pada situs Bukalapak pada waktu yang akan datang oleh
karena itu pihak Bukalapak harus terus meningkatkan   kualitas layanan sehingga
konsumen merasa puas dan akan bersikap loyal dengan terus melakukan transaksi pada
waktu yang akan datang.



77

6. Penelitian ini hanya meneliti pelayanan elektronik terhadap kepuasan dan dampaknya
terhadap loyalitas . Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi Loyalitas
konsumen , misalnya web experience, dan elektronik word of mouth, maka bagi peneliti
selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini, menambahkan jumlah
responden, serta meneliti faktor faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Asad, Rahman, Obaidur dan Khan, M.N. 2017, “Exploring the role of website
quality and hedonism in the formation of e-satisfaction and e-loyalty: Evidence from
internet users in India", Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 11 Issue: 3,
pp.246-267

Cristobal, Eduard ,Carlos Flavia dan Miguel Guinali.2007. Perceived e-service quality
(PeSQ)Measurement validation and effects on consumer satisfaction and web site
loyalty, Vol. 17 No. 3,pp. 317-340

Gaffar,Vanessa.2007. Manajemen Bisnis. Bandung :Alfabeta

Ghozali,Imam.2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi  7.
Semarang : Universitas Diponegoro

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. 2010. Multivariate Data Analysis: A
Global Perspective Seventh edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Hery.2013.Cara Cepat dan Mudah Memahami Pengantar Manajemen.Jakarta:Gaya Media

Hui Yen,Chia dan Peng Lu, Hsi.2008. Effects Of E-Service Quality On Loyalty Intention: An
Empirical Study In Online Auction,Vol 18 no 2, pp 127-146

Jonathan,Hansel.2013. “Analisis Pengaruh E-Service Quality Terhadap Customer
Satisfaction Yang BerdampakPada Customer Loyalty Pt Bayu Buana Travel Tbk”, Vol
14 No 2,pp 104-112

Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2012. Principles of Marketing. Edisi 15.Pearson
Education Limited: England

Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2013. Marketing Management. Edisi  14.Pearson
Education Limited. England.

Laksana,Fajar.2008. Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis.Yogyakarta: Graha Ilmu



78

Laundon C Kenneth dan Laudon P, Jane. 2014. Management Information System
Edisi13.England: Pearson Educatin Limited

Lupiyoadi,Rambat.2013.Manajemen Pemasaran Jasa.Edisi 3.Jakarta:Salemba Empat.
Malhotra,

Naresh K. 2009. Riset Pemasaran Pendekatan Terapi. Jilid  1 Edisi Keempat.
Jakarta: Penerbit PT. Indeks.

Mindy Jeon, Myunghee dan Jeong, Miyoung.2017. “Customers’ perceived website service
quality and its effects on e-loyalty, International Journal of Contemporary Hospitality
Management”, Vol. 29 Issue: 1,pp.438-457

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Malhotra, A. 2005.”E-S-Qual: A Multiple-Item Scale For
Assessing Electronic Service Quality”, Journal of Service Research, Vol. 7 No. 3, pp.
213-233.

Sanusi,Anwar.2011. Metode Penelitian Bisnis.Jakarta Salemba Empat

Sekaran, Uma., and Bougie, R. 2010. Research Methods for Business: A Skill Building
Approach (5th Edition). New York: John Wiley and SonsLimited.

Setiadi,J Nugroho. 2010. Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan,
dan Keinginan Konsumen. Jakarta. Prenamedia Group.

Siswanto.2009.Pengantar Manajemen.Jakarta:Bumi Aksara

Sheng, Tianxiang dan Liu,Chunlin.2010. “An Empirical Study On The Effect Of E-Service
Quality On Online Customer Satisfaction and Loyalty”,Vol 1, pp 273-283

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Suliyanto.2011.Ekonometrika Terapan: Teori  dan Aplikasi dengan  SPSS.Yogyakarta. CV
Andi Offset

Tjiptono,Fandy.2008.Strategi Bisnis.Yogyakarta:Andi Ofset

Tjiptono, Fandi dan Chandra Gregorius.2011.Service Quality dan Satisfaction.Edisi 3.
Yogyakarta .CV Andi Offset. Tjiptono, Fandi dan Chandra Gregorius.2016.Service
Quality dan Satisfaction.Edisi 4..
Yogyakarta: CV Andi Offset

Wijaya,Toni.2013. Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta:Graha Ilmu



79

Wood, Ivone. 2009. Layanan pelanggan.: Cara Praktis,Murah Dan Inspiratif Memuaskan
Pelanggan Anda.Yogyakarta:Graha Ilmu

https://www.alexa.com/topsites/countries/ID

Umar, Masrizal. 2017.“17digitalin2017 Southeast Asia We Are Social And Hootsuit
Ev001170126055857”.https://www.slideshare.net/MasrizalUmar/17digitalin2017sou
theastasiawearesocialandhootsuitev001170126055857

Statista.2017. Retail e-commerce sales in Indonesia from 2016 to  2022 (in million U.S.
dollars).https://www.statista.com/statistics/280925/b2c-e-commerce-sales-in- indonesia.

Wikipedia.2017. “Bukalapak”. https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak.

Marickon. 2014. “BukaLapak.com ~ Startup Bisnis yang Mempelopori Keamanan Transaksi
Online. https://www.maxmanroe.com/bukalapak-com-startup-yang-mempelopori-
keamanan-transaksi-online.html.

Bukalapak.com. http://bukalapak.com.hypestat.com/
Bukalapak. 2017. https://www.bukalapak.com/
Bukalapak.2017. https://komunitas.bukalapak.com/



80

PENGARUH AKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN SEKTOR BATUBARA DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN

2012-2016

Oleh :

Lissa Mariyana1

Irham Lihan2

R.A. Fiska Huzaimah3

(Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung)1

(Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung)2,3

lissa.mariyana@students.unila.ac.id
irham.llhan@feb.unila.ac.id

fiska.huzaimah@feb.unila.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja nilai perusahaan, aktivitas, pertumbuhan,
likuiditas, dan pengaruh aktivitas perusahaan (account receivable turnover dan inventory
turnover) dan pertumbuhan perusahaan (growth  sales) terhadap nilai perusahaan. Penelitian
ini menggunakan likuiditas (current ratio) sebagai variabel moderasi. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan sektor batubara tahun 2012-2016 di
Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 15 perusahaan
pertambangan sektor batubara dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik
analisis yang digunakan adalah Multiple Moderated Regression Analysis (MMRA) dengan
tingkat signifikan alpha 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen
sebesar 36.5% yang artinya variabel bebas (Arto, Into, GS, CR) hanya dapat menjelaskan
sebesar 36.5% terhadap nilai perusahaan dan 63.5% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil uji t
menunjukkan bahwa secara parsial account receivable turnover tidak berpengaruh terhadap
nilai perusahaan, sedangkan inventory turnover berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan,
dan pertumbuhan tidak berpengaruh terhdap nilai perusahaan. Hasil uji moderasi pada
penelitian ini adalah likuiditas tidak memoderasi aktivitas perusahaan dan pertumbuhan
perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Pertumbuhan Perusahaan, Nilai
Perusahaan, Likuiditas.
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ABSTRACT

This research aims to determine  the  performance  of company core values, activity, sales
growth, liquidity, and the influence of corporate activity (account receivable turnover and
inventory turnover) and growth of the company (sales growth) towards the company core
values. This research applied liquidity (current ratio) as moderation variable. The population
in this research consisted of all mining companies of coal sector period of 2012-2016 listed in
Indonesia Stock Exchange. The sample in this research was obtained by using purposive
sampling method on 15 coal mining companies. The analysis technique was conducted by
means of Multiple Moderated Regression Analysis (MMRA) with significant level of alpha 5%.

The results of this research showed that the ability to explain independent on dependent
variables was 36.5%  which means that the  independent variables (Arto, Into, GS, CR)
could only explain by 36.5% to the core values and the remaining 63.5% was influenced by
other factors. The result of T test showed that partially, the activity of account receivable
turnover has no influence on the company core values, while the activity of  inventory
turnover  has a positive influence on  the company core values, and  the sales growth has
no positive influence on the company core values. The results of Multiple Moderated
Regression Analysis (MMRA) in this research showed that liquidity did not moderate the
corporate activity and the sales growth towards the company core values.

Keywords: Account Receivable Turnover, Inventory Turnover, Sales Growth, Company Core
Values, Liquidity.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Batubara memiliki peran yang besar yaitu sebagai sumber daya alami, bahan baku industri serta
memiliki efek ekonomi berganda yang besar dengan kata lain batubara dapat membantu
perekonomian di masa yang akan datang dan memiliki peran dalam memberdayakan ekonomi
masyarakat. Namun demikian, batubara juga memiliki karakter negatif yaitu disebut sebagai
sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon.
Berdasarkan penelitian Nurahman dan Trenggana (2016) ekspor batubara Indonesia hanya
berkisar antara 70% sampai 80% dari total produksi batubara, sisanya dijual di pasar
domestik. Pada saat pelaksanaannya perusahaan pertambangan sektor batubara yang telah go
public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memberikan kesempatan bagi para investor untuk
dapat menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan secara langsung oleh
perusahaan-perusahaan batubara tersebut.

Sektor batubara memiliki jumlah yang relatif paling besar diantara perusahaan pertambangan
lainnya yang telah listing di Bursa Efek Indonesia dan memiliki peran yang sangat aktif dan
memiliki perkembangan yang baik dalam mengelola aktivanya. Total aktiva dapat diartikan
menjadi nilai buku aset suatu perusahaan. Menurut Baridwan (2002) total aktiva
merupakan keseluruhan aktiva lancar yaitu uang kas dan aktiva tetap yang diharapkan akan
direalisasikan menjadi uang kas, dijual, atau dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang
normal dalam waktu satu tahun. Berikut ini merupakan perusahaan batubara berdasarkan total
aktiva yang dimiliki perusahaan batubara tahun 2016.

Tabel 1 Daftar Total Aktiva Perusahaan Pertambangan Sektor Batubara Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016

No.
Kode
Emiten

Total Aktiva
tahun 2016 (Rp 000)

No.
Kode

Emiten
Total Aktiva

tahun 2016 (Rp 000)

1 ADRO 47,598,067,567 12 TOBA 3,534,975,121

2 PTBA 18,576,774,000 13 BSSR 2,486,242,027

3 ITMG 16,348,540,540 14 MYOH 1,989,922,459

4 DOID 11,922,644,648 15 ATPK 1,585,848,621

5 BYAN 11,144,414,337 16 MBAP 1,578,943,599

6 BUMI 7,150,638,108 17 KKGI 1,339,244,103

7 HRUM 5,586,025,040 18 GTBO 744,687,918

8 PTRO 5,337,846,052 19 SMMT 636,742,340

9 DEWA 5,153,239,270 20 BRAU 0

10 GEMS 5,103,648,648 21 BORN 0

11 ARII 4,461,013,513 22 TKGA 0

Sumber : www.idx.co.id / data diolah Rata-rata 6,921,793,541.41
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Rata-rata total aktiva sebesar Rp 6.921.793.541,41. Total aktiva merupakan cara untuk mengukur
aktivitas suatu perusahaan. Semakin besar total aktiva yang diharapkan maka semakin besar juga
laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai pasar merupakan nilai atau harga saham di pasar
bursa pada saat tertentu yang dilakukan oleh pelaku pasar. Perhitungan nilai pasar dapat
dihitung dengan rata-rata harga saham dikali dengan jumlah saham yang beredar. Berikut ini
merupakan tabel nilai pasar saham perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2016.

Tabel 2 Perbandingan Nilai Pasar Saham Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batubara
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016

No.
Kode

Emiten

Nilai Pasar
Saham
Tahun

2016 (Rp
000)

No.
Kode

Emiten

Nilai Pasar
Saham
Tahun

2016 (Rp
000)

1 ADRO 32,705,646,145 12 TKGA 1,821,600,000
2 BYAN 24,430,567,888 13 ARII 1,466,760,000
3 PTBA 19,685,926,493 14 TOBA 1,446,638,905
4 ITMG 11,879,274,400 15 MYOH 1,169,345,625
5 GEMS 10,818,647,167 16 DEWA 1,103,613,556
6 BUMI 3,980,258,309 17 KKGI 890,830,000
7 BSSR 3,306,601,875 18 BORN 884,650,000
8 HRUM 3,212,792,754 19 ATPK 657,359,206
9 BRAU 2,861,800,000 20 GTBO 595,825,000

10 MBAP 2,168,184,539 21 PTRO 527,924,029
11 DOID 1,973,694,966 22 SMMT 504,535,500

Rata-rata 5,822,385,288.95

Sumber : www.idx.co.id / data diolah

Menurut Brigham dan Gapenski (1996) nilai perusahaan yang tinggi merupakan keinginan para
pemilik perusahaan karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya
kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar
saham, sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi.

Menurut Syamsudin (2001) perputaran piutang (account receivable turnover) adalah rasio yang
mengukur seberapa banyak terjadinya perputaran piutang dalam perusahaan selama satu tahun.
Account receivable turnover sangat berguna bagi perusahaan karena semakin baik perusahaan
dalam melalukan penagihan piutang maka permintaan terhadap harga saham akan meningkat
sehingga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berikut ini adalah hasil rasio account
receivable turnover dari daftar perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2016.

Tabel 3 Perbandingan Aktivitas (Account Receivable Turnover) Pada Perusahaan
Pertambangan Sektor Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016

No. Kode Emiten
ARTO (X)

(2016)
No. Kode Emiten

ARTO (X)
(2016)

1. MBAP 6.30 12. ITMG 2.50

2. BUMI 4.54 13. ADRO 2.18
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No. Kode Emiten
ARTO (X)

(2016)
No. Kode Emiten

ARTO (X)
(2016)

3. PTRO 4.10 14. BYAN 2.18

4. GEMS 3.88 15. KKGI 1.92

5. PTBA 3.44 16. DEWA 1.74

6. ATPK 3.32 17. TOBA 1.29

7. ARII 3.01 18. MYOH 1.10

8. HRUM 2.95 19. BSSR 1.08

9. GTBO 2.78 20. BRAU 0.00

10. DOID 2.76 21. BORN 0.00

11. SMMT 2.65 22. TKGA 0.00

Rata-rata. 2.44

Sumber : www.idx.co.id / data diolah.

Inventory turnover atau rasio perputaran persediaan menunjukkan seberapa cepat
perputaran persediaan dalam siklus produksi normal sehingga menunjukkan suatu pembelian
perusahaan selama periode satu tahun. Semakin   baik perusahaan   dalam melalukan
perputaran persediaan   maka permintaan terhadap harga saham akan meningkat sehingga akan
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berikut ini adalah hasil rasio inventory turnover dari
daftar perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016.

Tabel 4 Perbandingan Inventory Turnover Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batubara
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016

Kode Emiten
INTO (X)

(2016)
Kode Emiten INTO (X) (2016)

MBAP 12.17 BYAN 1.99
KKGI 8.36 GEMS 1.99
BSSR 6.13 PTBA 1.87
DOID 4.44 HRUM 1.84
GTBO 3.58 ARII 1.20
PTRO 3.08 ITMG 1.12
DEWA 2.95 TOBA 1.10

ATPK 2.55 BRAU 0.00

ADRO 2.52 BORN 0.00

MYOH 2.48 BUMI 0.00

SMMT 2.10 TKGA 0.00

Rata-rata. 3.06

Sumber : www.idx.co.id / data diolah

Pertumbuhan  penjualan  menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam
kondisi persaingan. Pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan
biaya akan mengakibatkan kenaikan laba perusahaan. Jumlah laba yang diperoleh secara teratur
serta kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang
sangat menentukan perusahaan untuk tetap bertahan. Sementara itu perusahaan dengan rasio
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pertumbuhan penjualan negatif berpotensi besar mengalami penurunan laba sehingga apabila
manajemen tidak segera mengambil tindakan perbaikan, perusahaan dimungkinkan tidak akan
dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Astutik (2017) menunjukkan bahwa
pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan dalam penelitian
Rahardian (2011) serta Safitri dan Suwitho (2015) membuktikan bahwa rasio pertumbuhan
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa pertumbuhan
perusahaan yang tinggi dan aktivitas yang cepat dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berikut
ini merupakan daftar jumlah nilai pertumbuhan penjualan perusahaan batubara yang terdapat di
Bursa Efek Indonesia tahun 2016.

Tabel 5 Perbandingan Nilai Growth Sales Pada Perusahaan Pertambangan Sektor
Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016

No. Kode Emiten
Penjualan (%)

(2016)
No. Kode Emiten

Penjualan (%)
(2016)

1. KKGI 17 12. PTBA 11

2. DOID 15 13. ADRO 10

3. MBAP 15 14. DEWA 10

4. ATPK 13 15. ARII 09

5. ITMG 13 16. BSSR 09

6. TOBA 13 17. GEMS 07

7. BYAN 12 18. BUMI 04

8. SMMT 12 19. PTRO 01

9. GTBO 11 20. BRAU 00

10. HRUM 11 21. BORN 00

11. MYOH 11 22. TKGA 00

Rata-rata. 8.77

Sumber : www.idx.co.id / data diolah

Berikut ini merupakan gambar grafik yang dapat menjelaskan hasil dari rasio aktivitas,
pertumbuhan, likuiditas, serta nilai perusahaan.

Gambar 1 Grafik Pengaruh Aktivitas Dan Pertumbuhan Terhadap Nilai Perusahaan
Sumber : Www.Idx.Co.Id / Data Diolah
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Untuk menentukan perusahaan itu baik dapat dilihat dari perbandingan antara aktiva lancar dan
juga hutang lancar yang harus dibayar oleh perusahaan.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah account receivable turnover berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah inventory turnover berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
3.  Apakah pertumbuhan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
4. Apakah likuiditas sebagai variabel moderasi dapat memoderasi aktivitas dan pertumbuhan
terhadap nilai perusahaan ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh account receivable turnover terhadap nilai perusahaan
Account receivable turnover menunjukkan seberapa cepat penagihan piutang berputar dalam
satu tahun. Semakin tinggi perputaran piutang suatu perusahaan maka semakin baik karena
perusahaan mampu memperketat kebijakan penjualan. Jika perusahaan mempunyai kesulitan
dalam penagihan maka perusahaan mempunyai saldo piutang yang besar dan rasio
rendah. Sebaliknya jika perusahaan mempunyai kebijakan kredit dan prosedur penagihan
yang baik maka saldo piutang rendah sehingga rasionya tinggi (Sundjaja, 2003).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Stiyarini dan Santoso (2016) dan Rinnaya et
al., (2016) membuktikan bahwa aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
H1 : Diduga account receivable turnover berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan.pada perusahaan batubara di BEI tahun 2012-2016.

Pengaruh inventory turnover terhadap nilai perusahaan
Aktivitas perusahaan ditunjukkan dengan seberapa besar investasi pada berbagai aktiva ketika
aktivitas baik maka pengelolaan sumber daya yang optimal akan semakin lancar. Inventory
turnover menunjukkan seberapa cepet perputaran persediaan dalam siklus produksi yang
dihitung dengan membagi HPP dengan persediaan. Semakin tinggi nilai inventory turnover
akan membuat rasio lancar menjadi meyakinkan dan menjadi semakin efisien. Inventory
turnover memperlihatkan seberapa baik manajemen dalam mengatur modal yang ada pada
persediaan untuk menunjukkan berapa kali jumah barang  persediaan yang berganti dalam
satu tahun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswoyo (2012) yang
membuktikan bahwa inventory turnover berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, tetapi
penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Firnanda dan Oetomo (2016) yaitu
inventory turnover tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
H2 = Diduga inventory turnover berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada

perusahaan batubara di BEI tahun 2012-2016.
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Pengaruh rasio pertumbuhan terhadap nilai perusahaan
Rasio pertumbuhan menggambarkan perubahan total penjualan perusahaan. Pertumbuhan dapat
diukur berdasarkan penjualannya dan dapat dihitung seberapa besar pertumbuhan dengan
melihat keselarasan keputusan dalam investasi dan pembiayaan. Pertumbuhan perusahaan
yang meningkat merupakan prospek yang baik karena adanya potensi peningkatan keuntungan
yang diperoleh perusahaan. Hal ini merupakan sinyal positif dari perusahaan untuk para
investor yang akan menanamkan sahammya di perusahaan tersebut. Pertumbuhan perusahaan
yang baik akan menjadi positif bagi pasar sehingga dapat meningkatkan harga saham dan dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Growth sales yang digunakan dalam pengukuran kemampuan
perusahaan dalam persaingan dengan penjualam hasil perusahaan lainnya pada industri yang
sama. Rasio pertumbuhan ditentukan dengan membagi jumlah tahun bersangkutan dengan
jumlah pada tahun dasar, tahun dasar dianggap sebagai 100%. Rasio pertumbuhan dapat
menggambarkan presentasi atas pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun (Harahap, 2013).

Penelitian tentang pertumbuhan telah banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain dilakukan
oleh Dhani dan Utama (2017), Dewi et al., (2014), dan Adrian (2012) yang telah membuktikan
bahwa pertumbuhan berpengaruh positif terhadap nilai perusahan.
H3 : Diduga rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada

perusahaan batubara di BEI tahun 2012-2016.

Pengaruh rasio likuiditas sebagai variabel moderasi pada aktivitas dan pertumbuhan
terhadap nilai perusahaan
Likuiditas dalam penelitian ini merupakan variabel yang akan moderasi antara aktivitas dan
pertumbuhan terhadap nilai perusahaan. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan variabel
current ratio. Current ratio digunakan dalam pengukuran kemampuan perusahaan dalam
membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih
secara keseluruhan. Semakin cepat perusahaan membayar hutang lancar menunjukkan
perputaran aktivitas yang cepat sehingga pertumbuhan penjualan perusahaan juga meningkat
tetapi menurut Novalia et al., (2015) menyatakan bahwa likuiditas yang tinggi dapat
menurunkan nilai perusahaan, karena dipandang perusahaan tersebut memiliki kelebihan dana
yang tidak terpakai.
H4 : Diduga likuiditas tidak memoderasi hubungan antara variabel aktivitas dan pertumbuhan

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan batubara di BEI tahun 2012-2016.
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METODE PENELITIAN

Variabel
Tabel 6 Rangkuman Definisi Dan Operasional Variabel Independen

Variabel Definisi Rumus Skala

Aktivitas
(Account
Receivable
Turnover)

Aktivitas yang
dilakukan perusahaan
dalam menjalankan
kegiatan operasinya

Arto = Penjualan
Rata-rata Piutang

Rasio

Aktivitas
(Inventory
Turnover)

Aktivitas yang
dilakukan perusahaan
dalam menjalankan
kegiatan operasinya

Into = Harga Pokok Penjualan
Persediaan

Rasio

Pertumbuhan

(Growth
Sales)

Pertumbuhan yang
dilakukan perusahaan
dalam menjalankan
Penjualan di
setiap tahunnya

GS = Penjualan t –Penjualan t-1
Penjualan t-1

Rasio

Likuiditas

(Current
Ratio)

Kemampuan
perusahaan untuk
membayar kewajiban
jangka pendeknya

CR = Aset Lancar
Hutang Lancar

Rasio

Sampel
Perusahaan pertambangan sub-sektor yang  terdaftar di BEI berjumlah 22 perusahaan yang
terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2012-2016 yang melaporkan data secara lengkap
yaitu data pada laporan keuangan tahunannya.

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan
penyajian secara simultan (uji F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil uji t variabel independen aktivitas (account receivable turnover dan inventory
turnover) dan pertumbuhan (growth sales) terhadap variabel dependen nilai perusahaan dapat
dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel aktivitas (account
receivable turnover) memiliki nilai t hitung sebesar 0.291 dengan nilai signifikan sebesar 0.773
yang berarti > 0.05 yang artinya bahwa account receivable turnover tidak memiliki pengaruh
terhadap nilai perusahaan, yang berarti Ha ditolak.
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Berdasarkan Tabel variabel aktivitas (inventory turnover) memiliki nilai t hitung sebesar 3.901
dengan nilai signifikan sebesar 0.000 yang berarti < 0.05 yang artinya bahwa inventory
turnover berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang berarti Ha diterima. Arah
koefisien positif menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat account receivable turnover dan
inventory turnover perusahaan  maka akan meningkatkan  nilai  perusahaan  dan sebaliknya
jika account receivable turnover dan inventory turnover mengalami penurunan maka akan
mengakibatkan penurunan pada nilai perusahaan. Berikut ini merupakan Tabel hasil uji
koefisien regresi nilai t dan nilai signifikan sebagai berikut :

Tabel  7  Hasil  Uji Koefisien Regresi  Nilai  T Dan Nilai Signifikan Pengaruh Aktivitas
Dan Pertumbuhan

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients
T Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant)
Arto
Into

GS

.642 .286 2.249 .029

.029 .101 .037 .291 .773

.265 .068 .502 3.901 .000

.084 .138 .078 .607 .547
a. Dependent Variable: NilaiPerusahaan
Sumber : Output SPSS, 2018

Variabel pertumbuhan (growth sales) memiliki nilai t hitung sebesar 0.607 dengan nilai
signifikan sebesar 0.547 yang berarti > 0.05 yang artinya bahwa growth sales tidak memiliki
pengaruh terhadap nilai perusahaan, yang berarti Ha ditolak. Arah koefisien positif
menjelaskan bahwa kenaikan growth sales membuat nilai perusahaan menjadi tinggi karena
semakin banyak penjualan yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan nilai perusahaaan
menjadi baik dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil Tabel 7 dapat ditulis
persamaan sebagai berikut :

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ e

Y = α + β1Arto + β2Into + β3GS + e

Tobin’s Q = 0.642+ 0.029 Arto + 0.265 Into + 0.084 GS

b1 = 0.029  berarti  variabel aktivitas (account receivable turnover) tidak memiliki
pengaruh terhadap nilai perusahaan, yang artinya apabila account receivable turnover
meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat dan apabila account receivable  turnover
menurun maka  nilai perusahaan akan menurun. Dilihat dari nilai signifikan > 0.05 atau
sebesar 0.773 maka pengaruh account receivable turnover terhadap  nilai  perusahaan
menunjukkan angka yang tidak signifikan, sehingga pengaruh account receivable turnover
terhadap nilai perusahaan adalah tidak nyata.
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b2 = 0.265  berarti variabel aktivitas (inventory turnover) berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan, yang artinya apabila inventory turnover meningkat maka nilai perusahaan akan
meningkat dan apabila inventory turnover menurun maka nilai perusahaan akan menurun.
Dilihat dari nilai signifikan < 0.05 atau sebesar 0.000 maka pengaruh inventory turnover
terhadap nilai perusahaan menunjukkan angka yang signifikan, sehingga pengaruh inventory
turnover terhadap nilai perusahaan adalah nyata.

b3 = 0.084 berarti variabel pertumbuhan (growth sales) tidak memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan yang artinya apabila growth sales meningkat membuat nilai perusahaan menjadi
tinggi karena semakin banyak penjualan yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan nilai
perusahaaan menjadi baik dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan apabila growth sales
menurun membuat nilai perusahaan menjadi rendah. Dilihat dari nilai signifikan > 0.05 atau
sebesar 0.547 maka pegaruh growth sales terhadap nilai perusahaan menunjukkan angka yang
tidak signifikan, sehingga pengaruh growth sales terhadap nilai perusahaan adalah tidak nyata.

Berdasarkan hasil uji t variabel independen aktivitas (account receivable turnover dan inventory
turnover) dan pertumbuhan (growth sales) terhadap variabel dependen nilai perusahaan dengan
variabel likuiditas (current ratio) sebagai variabel moderasi dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai
berikut :

Tabel 8 Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Nilai T Dan Nilai Signifikan Multiple
Moderated Regression Analysis

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant)

Arto
Into
GS
CR
Arto*CR
Into*CR
GS*CR

1.356 .876 1.548 .129

.112 .281 .144 .399 .692

-.114 .216 -.216 -.526 .602

-.739 .451 -.691 -1.638 .109

-.345 .335 -.543 -1.030 .309

-.051 .111 -.220 -.461 .647

.200 .105 .934 1.909 .063

.340 .186 .891 1.828 .075
a. Dependent Variable: NilaiPerusahaan Sumber : Output SPSS, 2018

Berdasarkan perhitungan uji koefisien regresi nilai t dan nilai signifikansi pada Tabel 4.13
didapatkan hasil regresi sebagai berikut :
Tobin’s Q = 1.365 + 0.112 Arto - 0.114 Into – 0.739 GS - 0.345 CR – 0.051 (Arto*CR) + 0.200
(Into*CR) + 0.340 (GS * CR)
a = 1.356 yang berarti bahwa apabila semua variabel independen sama dengan nol, maka
nilai perusahaan bernilai sebesar 1.356.
b1 = 0.112 yang berarti bahwa tidak adanya peningkatan pada variabel Arto sebesar 0.112
dengan asumsi bahwa faktor lainnya tetap dikarenakan nilai signifikan sebesar 0.692 > 0.05.
b2 = -0.114 yang berarti bahwa tidak adanya peningkatan pada variabel Into sebesar -0.114
dengan asumsi bahwa faktor lainnya tetap dikarenakan nilai signifikan  sebesar 0.602 > 0.05.
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b3 = -0.739 yang berarti bahwa tidak adanya peningkatan pada variabel growth sales
sebesar -0.739 dengan asumsi bahwa faktor lainnya tetap dikarenakan nilai signifikan
sebesar 0.109 > 0.05.
b4 = -0.345 yang berarti bahwa tidak adanya peningkatan pada variabel current ratio
sebesar -0.345 dengan asumsi bahwa faktor lainnya   tetap dikarenakan nilai signifikan
sebesar 0.309 > 0.05.
b5 = -0.051 yang berarti  koefisien regresi interaksi 1 (Arto*CR) tidak adanya peningkatan
pada interaksi 1 (Arto*CR) sebesar -0.051 dengan asumsi bahwa faktor lainnya tetap
dikarenakan nilai signifikan sebesar 0.647 > 0.05.
b6 = 0.200 yang berarti koefisien regresi interaksi 2 (Into*CR) tidak adanya peningkatan
pada interaksi 2 (Into*CR) sebesar 0.200 dengan asumsi bahwa faktor lainnya tetap dikarenakan
nilai signifikan sebesar 0.063 > 0.05.
b7 = 0.340 yang berarti koefisien regresi interaksi 3 (GS*CR) tidak adanya peningkatan pada
interaksi 1 (GS*CR) sebesar 0.340 dengan asumsi bahwa faktor lainnya tetap dikarenakan nilai
signifikan sebesar 0.075 > 0.05.

Variabel interaksi 1 (Arto*CR) memiliki t hitung sebesar -0.461 dengan nilai signifikan sebesar
0.647 yang berarti > 0.05 yang artinya bahwa interaksi 1 (Arto*CR) tidak memoderasi
(memperlemah) account receivable turnover dengan nilai perusahaan. Variabel interaksi 2
(Into*CR) memiliki t hitung sebesar 1.909 dengan nilai signifikan sebesar 0.063 yang berarti >
0.05 yang artinya bahwa interaksi (Into*CR) tidak memoderasi (memperlemah) inventory
turnover dengan nilai perusahaan. Variabel interaksi 3 (GS*CR) memiliki t hitung sebesar
1.828 dengan nilai signifikan sebesar 0.075 yang berarti > 0.05 yang artinya bahwa interaksi 3
(GS*CR) tidak memoderasi (memperlemah) growth sales nilai perusahaan, yang berarti bahwa
Ha diterima. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil regresi 1 menunjukkan bahwa hanya variabel aktivitas (inventory turnover)
yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan aktivitas (account
receivable turnover) dan pertumbuhan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan.

2. Hasil regresi 2 menunjukkan bahwa hanya variabel aktivitas (inventory turnover)
yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan aktivitas (account receivable
turnover), pertumbuhan, dan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan.

3. Hasil regresi 3 menunjukkan bahwa likuiditas sebagai variabel pemoderasi aktvitas dan
pertumbuhan terhadap nilai perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Analisis kinerja nilai perusahaan memiliki 20% pergerakan nilai perusahaan yang baik namun
semakin membaik, kinerja aktivitas (account receivable turnover) memiliki 30% pergerakan
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perputaran piutang yang baik semakin membaik, kinerja aktivitas (inventory turnover) memiliki
20% pergerakan perputaran persediaan yang baik semakin membaik, kinerja pertumbuhan
(growth sales) memiliki 40% pergerakan pertumbuhan penjualan yang baik semakin membaik,
dan kinerja likuiditas (current ratio) memiliki 30% pergerakan rasio lancar yang baik semakin
membaik dari 10 perusahaan selama tahun 2012-2016.

Hasil Uji F dan Uji R2 menunjukkan aktivitas dan pertumbuhan berpengaruh terhadap  nilai
perusahaan.  Variabel  nilai  perusahaan  mampu  dijelaskan sebesar 28.2% oleh kedua variabel
independen yaitu aktivitas (account receivable turnover dan inventory  turnover). Setelah
dilakukannya uji MMRA variabel nilai perusahaan mampu di jelaskan sebesar 36% oleh
keseluruhan variabel independen dan variabel moderasi. Faktor yang menjadikan R
square bernilai kecil dikarenakan hanya terdapat satu variabel yang memiliki nilai yang
signifikan yaitu variabel Inventory Turnover dikarenakan transaksi yang dilakukan berupa
pembayaran secara cash.

Hipotesis  pertama yang  menyatakan  bahwa Account  Receivable Turnover berpengaruh
terhadap nilai perusahaan sektor batubara tidak terdukung oleh hasil penelitian ini bahwa tidak
terdapat pengaruh dari variabel Account Receivable Turnover sehingga hipotesis pertama dalam
penelitian ini ditolak.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Inventory Turnover berpengaruh terhadap nilai
perusahaan sektor batubara terdukung oleh hasil penelitian ini bahwa terdapat pengaruh dari
variabel Inventory Turnover sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan berpengaruh terhadap nilai  perusahaan
sektor batubara tidak  terdukung oleh hasil penelitian  ini bahwa tidak terdapat pengaruh dari
variabel Growth Sales sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa likuiditas sebagai variabel moderasi tidak
memiliki pengaruh antara aktivitas dan pertumbuhan terhadap nilai perusahaan sektor batubara
terdukung oleh hasil penelitian ini bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel moderasi
likuiditas sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai
berikut:

1. Bagi investor
Peneliti berharapkan agar para investor lebih seksama dalam mempertimbangkan
aspek-aspek yang   perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak hanya memilih
perusahaan yang memiliki aktivitas dan pertumbuhan yang baik tetapi harus tetap
mempertimbangkan faktor lainnya. Faktor tersebut antara  lain dengan
memperhatikan masing- masing pengaruh dari komponen penilaian variabel terhadap
nilai perusahaan, yakni hasil rasio aktivitas (account receivable turnover dan inventory
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turnover) dan rasio pertumbuhan (growth sales) serta memperhatikan nilai rasio
likuiditasnya. Secara keseluruhan investor dapat menggunakan inventory turnover
sebagai pedoman  untuk berinvestasi pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia selama tahun 2012-2016.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Peneliti berharapkan agar dapat menyempurnakan penelitian ini dan dapat menindak

lanjuti hasil penelitian ini yang lebih baik serta menambahkan variabel lainnya yang
dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan tahun terbaru yang terdapat di annual
report dan laporan keuangan.

b. Bagi peneliti selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan bahwa hanya variabel inventory
turnover yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dan variabel lainnya
(account receivable turnover dan growth sales) tidak memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan serta perhitungan rasio likuiditas sebagai variabel moderasi
memeperlemah atau tidak memiliki pengaruh hubungan antara aktivitas dan
pertumbuhan terhadap nilai perusahaan. Oleh sebab itu bagi peneliti selanjutnya agar
dapat mempertimbangkan kembali untuk memilih variabel moderasi, karena komponen
penilaian pada variabel likuiditas tidak hanya menggunakan current ratio akan tetapi
dapat juga menggunakan quick ratio ataupun cash ratio.

3. Bagi Perusahaan
Sebaiknya lebih teratur dan disiplin dalam melakukan publikasi terhadap kinerja
perusahaan. Hal ini disebabkan karena   laporan keuangan memegang peran
penting bagi perusahaan, tidak hanya dijadikan sebagai keputusan bagi investor untuk
berinvestasi tetapi juga menjadi tolak ukur penilaian selama periode penelitian tersebut
mencerminkan kinerja yang baik atau kinerja yang buruk.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimesi suasana toko yang tediri dari
kebersihan, musik, aroma, suhu, pencahayaan, warna, tampilan dan tata letak baik secara parsial
maupun bersama-sama terhadap minat beli ulang konsumen El’s Coffee pusat di Bandar
Lampung. Metode penelitian menggunakan desain deskriptif verifikatif. Populasi   dalam
penelitian   ini adalah seluruh konsumen yang  sudah pernah berkunjung  dan membeli di
El’s Coffee pusat Bandar Lampung. Adapun sampelnya berjumlah 100 yang diambil secara
purposif (purposive sampling) dengan pertimbangan usia konsumen di atas 17 tahun dan pernah
berkunjung, membeli, dan merasakan produk El’s Coffee. Teknik pengumpulan data dilakukan
menggunakan kuesioner dan observasi. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dan
kuantitatif, yaitu pengujian hipotesis dengan uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kebersihan, musik, aroma, suhu, pencahayaan,
warna dan tampilan atau tata letak berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat beli
ulang dengan sumbangan sebesar 69,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil
analisis uji F  diketahui bahwa dimensi kebersihan, dimensi musik, dimensi aroma, dimensi
suhu, dimensi pencahayaan, dimensi warna, dan dimensi tampilan atau tata letak, berpengaruh
signifikan terhadap minat beli ulang, pada hasil uji t, dimensi kebersihan, dimensi musik,
dimensi aroma, dimensi suhu, dimensi pencahayaan, dimensi warna, dan dimensi tampilan atau
tata letak berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang.

Kata kunci: Suasana toko, Minat beli ulang konsumen.
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This study is intended to find out the influence of store metrics which consist of cleanliness,
music, aroma, temperature, lighting, color, appearance and layout either individually or together
to the interest of buy back El's Coffee consumer center in Bandar Lampung. The research
method used descriptive design verification. Our data in this study were all consumers who had
visited and bought at El ’s Coffee in the center of Bandar Lampung. The sample amounted to
100 taken purposively (purposive sampling) with the consideration of the age of consumers
over 17 years and had visited, buy, and feel the product El's Coffee. Data collection techniques
were conducted using questionnaires and observations. Data were analyzed by qualitative and
quantitative analysis technique, that is hypothesis testing with coefficient of determination test,
F test and t test.

The results of this study indicate that the dimensions of cleanliness, music, aroma, temperature,
lighting, color and appearance or layout have a significant positive effect on repurchase
interest with a contribution of  69.8% and the rest is influenced by other variables. The
results of the F test analysis revealed that the dimensions of cleanliness, musical dimensions,
aroma dimensions, temperature dimensions, lighting dimensions, color dimensions, and display
dimensions or layout have a significant effect on repurchase intention, on the results of the t
test, the dimensions of cleanliness, music dimensions, aroma dimensions, temperature
dimensions, lighting dimensions, color dimensions, and the appearance or layout dimensions
have a significant effect on repurchase intention.

Keywords: Store atmosphere, consumer buying interest.
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PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Kondisi persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pengusaha untuk mampu bersaing dan
bertahan melawan pesaing, banyaknya perusahaan yang berlomba untuk mendapatkan
konsumen menjadikan kondisi semakin kompetitif. Hal tersebut menuntut para pengusaha
untuk dapat menentukan strategi yang tepat yaitu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan
konsumen yang selalu bervariasi.

Menarik konsumen untuk melakukan pembelian tidak hanya dapat dilakukan dengan
memberikan diskon, hadiah, atau kegiatan promosi lainnya. Menarik konsumen untuk
melakukan pembelian juga dapat dilakukan dengan memberikan suasana yang menyenangkan
bagi  konsumen pada saat  di dalam toko karena konsumen dapat merasa senang dan
diharapkan melakukan pembelian.

Menurut Banat dan Wandebori (2012), berikut desain yang memadai pada sebuah toko dapat
menjadi pendukung suasana yang menarik dan nyaman bagi para konsumen:
1. Kebersihan toko, meningkatkan suasana yang dapat mempengaruhi pelanggan menuju toko.

Pelanggan menciptakan kata positif atau negatif dari mulut tentang gerai toko dengan
melihat kebersihan.

2. Musik, dapat didefinisikan sebagai suara yang menyenangkan membuat keputusan
konsumen sadar dan membuat dampak konsumen pada niat pembelian.

3. Aroma, ada atau tidak adanya aroma di toko memiliki dampak yang nyata pada niat
pembelian konsumen.

4. Temperatur atau Suhu, adalah variabel atmosfer yang sangat mempengaruhi niat beli
konsumen, karena suhu dapat membuat konsumen merasa nyaman saat berada di toko.

5. Pencahayaan, digunakan untuk menerangi toko, dapat menciptakan kegembiraan,
memiliki dampak positif pada perilaku pembelian konsumen agar membuat tampilan
toko lebih baik.

6. Warna, dapat membangun perasaan dan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen.
7. Tata   letak, perlu   dipikirkan bagaimana   memaksimalkan   ruang, seperti mengatur

meja,  kursi  dan  perabotan agar  dapat memberikan kenyamanan untuk konsumen. Tata
letak juga terdiri dari ruang pemanfaatan, perencanaan ruang, dan pengaturan tempat
yang mempengaruhi  bagaimana penampilan suasana toko dan berpengaruh positif pada
konsumen

El’s Coffee pertama kali didirikan di Bandar Lampung. Melihat pangsa pasarnya yang besar,
maka El’s Coffee mulai melebarkan usahanya dengan membuka beberapa gerai. Saat ini El’s
Coffee telah memiliki tujuh gerai, satu gerai berada di luar Kota Bandar Lampung dan enam
gerai lainnya di Bandar Lampung. Salah satu gerainya berlokasi di Jl. MS Batubara No.134
Blok A Teluk Betung Bandar Lampung yang menjadi lokasi dalam penelitian ini.
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Tabel 1. Daftar Nama-Nama Coffee Shop di Bandar Lampung

No Nama Coffee Shop Alamat

1 El’s Coffee Jl. MS Batubara No.134A Teluk Betung
2 Bangi Kopitiam Jl. Jend. Gatot Subroto No.73, Garuntang
3 Wiseman Coffee House Jl. Way Rarem, No. 72, Pahoman
4 Starbucks Mal Boemi Kedaton Blok F No. 7-8
5 Liep’s Jl. WR. Monginsidi No.33
6 The Coffee Jl. Way Punggur, No. 9 Pahoman

7 The Coffee Bean and Tea

Jl. Sultan Agung No.283, Way Halim

Permai, Way

Halim (Transmart)

https://www.google.co.id/search?q=daftar+nama+tempat+kedai+kopi+di+bandar
+lampung

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa usaha coffee shop semakin digemari para pesaing
usaha, karena pada saat ini masyarakat cenderung menyukai hal yang lebih praktis, ini tentunya
berdampak pada tingkat persaingan bisnis coffee shop di wilayah Bandar Lampung cukup
tinggi. Cara untuk mempertahankan agar pangsa pasar El’s Coffee tetap stabil dan terus
meningkat, pihak pengelola menerapkan strategi dengan menghadirkan sesuatu yang unik
untuk dapat lebih menarik perhatian konsumen, sehingga  pada  saat konsumen  berkunjung,
mereka  tidak hanya mengkonsumsi makanan dan minuman begitu saja dan pergi, namun juga
dapat menikmati suasana yang nyaman dan membuat pengunjung merasa puas. Berdasarkan
pendapatan hasil usaha El’s Coffee telah menunjukkan hasil yang baik,  sebagaimana dapat
dilihat  dari  data pendapatan netto El’s  Coffee tahun 2016-2017 yang tercantum pada
Tabel 2.

Tabel 2. Data Pendapatan Netto El’s Coffee pada Tahun 2016-2017

Bulan
Pendapatan Netto (Rp)

2016 2017

Januari 20.970.000 26.835.000
Februari 22.795.000 24.102.000
Maret 23.813.000 26.010.000
April 23.984.000 27.746.000
Mei 24.112.000 25.800.000
Juni 24.450.000 24.445.000
Juli 23.835.000 25.705.000
Agustus 22.950.000 26.682.000
September 24.615.000 27.746.000
Oktober 22.890.000 28.390.000
November 22.425.000 28.201.000
Desember 24.645.000 29.250.000
Total 281.484.000 320.912.000
Sumber: Hasil data pendapatan netto di El’s Coffee pada tahun 2016-2017

Data pada Tabel 2.menunjukkan bahwa penjualan yang terjadi dari bulan Januari tahun 2016
sampai Desember 2017 berfluktuasi. Penjualan yang fluktuatif selama periode tersebut
kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor pemasaran yang belum berjalan maksimal,
sehingga menyebabkan penjualan tidak maksimal. Pengelola harus mampu memiliki daya saing
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yang mampu memikat konsumen dengan suasana toko yang nyaman dan mampu melihat
karakteristik konsumen yang  diinginkan  agar  konsumen  melakukan  keputusan  pembelian
sehingga muncul  minat  pembelian  ulang.  Pihak  pengelola  juga  harus  cepat  tanggap
terhadap keinginan konsumen melalui pemenuhan suasana toko yang meliputi kebersihan,
musik, aroma, suhu, pencahayaan, warna, dan tata letak

1.2 Rumusan Masalah Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah suasana toko El’s Coffee dapat mempengaruhi
minat beli ulang konsumen untuk menghadapi persaingan yang kompetitif. Uraian di atas maka
permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah dimensi kebersihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang

konsumen?
2. Apakah dimensi musik berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang

konsumen?
3. Apakah dimensi aroma berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang

konsumen?
4. Apakah dimensi suhu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang

konsumen?
5. Apakah  dimensi  pencahayaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap minat beli

ulang konsumen?
6. Apakah dimensi warna berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang

konsumen?
7. Apakah dimensi tata letak produk berpengaruh positif dan signifikan minat beli ulang

konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaruh dimensi kebersihan terhadap minat
beli ulang konsumen dan Untuk mengetahui pengaruh dimensi musik terhadap minat beli
ulang konsumen.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Suasana Toko
Suasana adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perasaan kita terhadap pengalaman
belanja yang tidak dapat dilihat." (Milliman, 1986) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).
Suasana yang menarik dan mengesankan  toko  menciptakan  pengalaman  yang menyenangkan
di antara konsumen, yang secara langsung mempengaruhi niat beli konsumen dan  proses
pengambilan keputusan  mereka (Srinivasan  dan  Srivastava,2010) dalam penelitian Hussain dan
Ali (2015).

Elemen Suasana Toko
Dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).Cakupan suasana toko ini meliputi bagian Kebersihan,
Musik, Aroma, Suhu, Pencahayaan, Warna dan Tataletak.
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1. Kebersihan
Kebersihan adalah munculnya jaringan toko yang meningkatkan suasana yang
mempengaruhi pelanggan menuju toko.Pelanggan menciptakan kata positif atau negatif dari
mulut tentang gerai toko dengan melihat kebersihan.(Banat dan Wandebori, 2012) dalam
penelitian Hussain dan Ali (2015).Kebersihan dapat meningkatkan atmosfer (Gajanayake
dan Surangi, 2011) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).Kebersihan toko menciptakan
kesan positif di kalangan konsumen dan membuat mereka tinggal lebih lama di toko.
Display produk dan Kebersihan sangat penting untuk pemilihan gerai. (Wanninayake dan
Randiwela, 2007) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015). Kebersihan toko menciptakan
citra kenyamanan dan kemewahan dalam pikiran pelanggan karena pelanggan akan tinggal
lebih lama di toko dan membuat lebih banyak pembelian (Yun dan Baik, 2007) dalam
penelitian Hussain dan Ali (2015).

2. Musik
Musik dapat didefinisikan sebagai suara yang menyenangkan membuat keputusan konsumen
sadar dan membuat dampak konsumen pada niat pembelian (Banat dan Wandebori, 2012)
dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).

3. Aroma
Aroma di toko ada atau tidaknya memiliki dampak yang nyata pada niat pembelian
konsumen. Scent adalah aroma yang menyenangkan yang mempengaruhi suasana hati
pelanggan dan emosi yang membuat pelanggan tetap meluangkan banyak waktu dan merasa
bersemangat berada di toko (Banat dan Wandebori, 2012) dalam penelitian Hussain dan Ali
(2015).

4. Suhu
Temperatur atau Suhu adalah variabel atmosfer yang sangat mempengaruhi niat beli
konsumen.Suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi menciptakan perasaan negatif antara
pelanggan, itu menyebabkan ketidakpuasan di antara pelanggan dan akibatnya pelanggan
menghabiskan lebih sedikit waktu di toko dan menghasilkan kata negatif dari mulut (Lam,
2001) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).

5. Pencahayaan
Pencahayaan ini digunakan untuk menerangi produk.Ini menciptakan kegembiraan dan
memiliki dampak positif pada perilaku pembelian konsumen (Mehrabian dan Albert, 1976)
dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).Ketika pencahayaan yang digunakan dalam gerai
jaringan ritel adalah warna yang baik, konsumen cenderung untuk menyentuh produk untuk
menilai kualitas (Areni dan Kim, 1994) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).Pilihan
konsumen dari toko ini cukup dipengaruhi oleh pencahayaan dan tata letak toko
(Wanninayake dan Randiwela, 2007) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015). Toko dengan
tepat pencahayaan, musik, warna, aroma dan tampilan sangat memotivasi pelanggan untuk
mengunjungi toko lagi di masa depan (Yoo, Park, dan MacInnis, 1998) dalam penelitian
Hussain dan Ali (2015).  Tujuan  utama  menggunakan  pencahayaan  terang  di  toko adalah
untuk menarik perhatian pelanggan sehingga mereka mulai melakukan pembelian dari outlet
karena kenyamanan mereka.

6. Warna
Warna membangun perasaan dan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen (Banat dan
Wandebori, 2012) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).
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7. Tata Letak
Produk di toko harus ditampilkan sedemikian rupa yang menarik konsumen. Display produk
di toko adalah stimulus untuk menarik konsumen untuk membuat minat pembelian (Abratt,
Russell, Goodey, dan Stephen, 1990) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015). Tata letak
didefinisikan sebagai divisi penjualan wilayah, ruang dimanfaatkan  dan  penataan  produk
(Banat  dan  Wandebori,  2012) dalam penelitian Hussain dan Ali (2015).

2.2 Minat Beli Ulang
Pembelian ulang (repeat purchase) menurut Peter and Jerry C. Olson (2000) adalah kegiatan
pembelian yang dilakukan lebih dari satu kali atau beberapa kali. Kepuasan yang diperoleh
seorang konsumen, dapat mendorong ia melakukan pembelian ulang, menjadi loyal terhadap
produk tersebut ataupun loyal terhadap toko tempat dia membeli barang tersebut sehingga
konsumen dapat menceritakan hal-hal yang baik kepada orang lain.

Kotler (2008) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
konsumen dalam niat pembelian, baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam
diri konsumen yakni kepercayaan dan sikap konsumen terhadap produk atau jasa, sedangkan
faktor pengganggu dari eksternal adalah sikap orang lain serta situasi tempat pembelian.

Berdasarkan landasan teori dalam penelitian ini maka dibuat kerangka pemikiran sebagai
berikut bahwa Kebersihan (X1), Musik (X2), dan Aroma (X3) Suhu (X4) Pencahayaan (X5)
Warna (X6) Tata Letak (X7) berpengaruh terhadap Minat Beli Ulang (Y).

2.3  Model Penelitian

H1 : Dimensi kebersihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
beli ulang.

H2 : Dimensi musik berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
beli ulang.

H3 : Dimensi aroma berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
beli ulang.

Kebersihan (X1)

Musik (X2)

Aroma (X3)

Suhu (X4)

Pencahayaan (X5)

Warna (X6)

Tampilan/Tata Letak (X7)

Minat Beli Ulang
(Y)
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H4 : Dimensi suhu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
beli ulang.

H5 : Dimensi pencahayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
beli ulang.

H6 : Dimensi warna berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
beli ulang.

H7 : Dimensi tata letak produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli

ulang.

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. penelitian deskriptif
adalah untuk membuat deskriptif, gambaran sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
serta hubungan fenomena yang diteliti mengenai situasi sebenarnyadari suatu obyek penelitian,
sedangkan verifikatif digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X (Suasana
Toko) terhadap variabel Y (Minat Beli Ulang).

Populasi dalampenelitian ini adalah konsumen yang sudah pernah berkunjung dan membeli di
El’s Coffee Pusat Bandar Lampung. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Non probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling dengan
jumlah sampel yang digunakan berjumlah 100 responden. Perhitungan hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Uji regresi linier   berganda
digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Analisis Karakteristik Responden
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, usia mayoritas
responden 17-24 tahun, pekerjaan mayoritas responden pelajar atau mahasiswa, penghasilan
mayoritas responden pendapatan perbulan kurang dari 1 Juta sebesar 41%, responden yang
berukunjung 3-5 kali sebanyak 16% dan responden yang berkunjung lebih dari 5 kali dalam
waktu 1 bulan sebanyak 16%.
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4.2  Hasil Uji Regresi

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant)

Kebersihan Musik
Aroma Suhu
Pencahayaan Warna
Tampilan

5.572 2.672 2.085 .040

.252 .045 .371 5.600 .000

.118 .034 .205 3.470 .001

.269 .042 .538 6.404 .000

.190 .046 .278 4.130 .000

.125 .048 .176 2.604 .011

.117 .047 .155 2.489 .014

.113 .030 .297 3.766 .000

Menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 5.572 nilai kebersihan (X1) sebesar 0.371, musik
(X2) sebesar 0.205, aroma (X3) sebesar 0.538, suhu (X4) sebesar 0.278, pencahayaan (X5)
sebesar 0.176, warna (X6) sebesar 0.155, dan tampilan (X7) sebesar 0.297.

4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 .835a .698 .675 1.435

a. Predictors: (Constant), Tampilan, Suhu, Musik, Kebersihan, Warna, Pencahayaan, Aroma

Berdasarkan tabel diatas maka besarnya nilai koefisien determinasi atau pengaruh kebersihan
(X1), musik (X2), aroma (X3), suhu (X4), pencahayaan (X5), warna (X6), dan tampilan atau
tata letak (X7) terhadap minat beli ulang (Y) sebesar R2 = 0.698, hal ini berarti sumbangan
variabel dimensi store atmosphere (X) berperan dalam mempengaruhi setiap variabel minat
beli ulang (Y) sebesar 69.8%.

4.4 Uji Hipotesis secara Parsial (Uji-t)
Variabel Bebas t Hitung t Tabel Sig. Kesimpulan
Dimensi Kebersihan (X1) 5,600 1,986 0,000 Ha Diterima
Dimensi Musik (X2) 3,470 1,986 0,001 Ha Diterima
Dimensi Aroma (X3) 6,404 1,986 0,000 Ha Diterima
Dimensi Suhu (X4) 4,130 1,986 0,000 Ha Diterima
Dimensi Pencahayaan (X5) 2,604 1,986 0,011 Ha Diterima
Dimensi Warna (X6) 2,489 1,986 0,014 Ha Diterima
Dimensi Tampilan (X7) 3,766 1,986 0,000 Ha Diterima

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel dimensi store
atmosphere yang terdiri dari dimensi kebersihan (X1), musik (X2), aroma (X3), suhu (X4),
pencahayaan (X5), warna (X6), dan tampilan atau tata  letak (X7) memiliki pengaruh positif
dan berpengaruh secara parsial terhadap minat beli ulang konsumen El’s Coffee Pusat Bandar
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Lampung, dan dapat diterima. Dengan demikian maka hipotesis penelitian diterima, artinya
dimensi Suasana Toko berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada El’s Coffee Pusat
Bandar Lampung.

4.5 Uji Hipotesis secara Simultan (Uji-F)
Model

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression

Residual

Total

437.584 7 62.512 30.377 .000b

189.326 92 2.058

626.910 99

Berdasarkan tabel Hasil Uji F dalam penelitian ini didapatkan Fhitung> Ftabel yaitu sebesar
30.377 > 2.20 dengan angka signifikansi (P value) sebesar 0.000 < 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa  sub variabel
dimensi kebersihan (X1), dimensi musik (X2), dimensi aroma (X3), dimensi suhu (X4),
dimensi pencahayaan (X5), dimensi warna (X6), dan dimensi tampilan atau tata letak (X7),
mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel minat beli ulang (Y)
pada El’s Coffee Pusat bandar Lampung.

4.3  Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kebersihan (X1), Musik
(X2),  Aroma (X3), Suhu  (X4), Pencahayaan (X5), Warna (X6), Tampilan dan Tata Letak
(X7) terhadap variabel Minat Beli Ulang (Y). Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian
ini adalah:
1) Hipotesis pertama   (H1), yaitu dimensi kebersihan berpengaruh   secara signifikan

terhadap variabel minat beli ulang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dimensi
kebersihan memiliki kontribusi kedua tertinggi dalam menciptakan minat beli ulang.
Semakin bersih outlet tersebut maka akan semakin berpengaruh positif terhadap minat beli
ulang konsumen.

2) Hipotesis kedua (H2), yaitu dimensi musik berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
minat beli ulang. Hal ini menunjukan bahwa dimensi musik akan mampu  menciptakan
minat beli ulang.

3) Hipotesis ketiga (H3), yaitu dimensi aroma berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
minat beli ulang. Adapun aroma outlet memiliki kontribusi paling tinggi terhadap minat beli
ulang. Hal ini menunjukan bahwa dimensi aroma outlet yang timbul dari makanan dan
minuman khususnya kopi yang disediakan El’s Coffee berkontribusi paling tinggi dalam
menumbuhkan minat beli ulang konsumen.

4) Hipotesis keempat (H4), yaitu dimensi suhu berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel minat beli ulang. Hal ini menunjukan bahwa dimensi suhu akan mampu
menciptakan minat beli ulang.
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5) Hipotesis kelima (H5), yaitu dimensi pencahayaan berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel minat beli ulang. Hal ini menunjukan bahwa dimensi pencahyaan akan
mampu menciptakan  minat beli ulang.

6) Hipotesis keenam (H6), yaitu dimensi warna berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel minat beli ulang. Hal ini menunjukan bahwa dimensi warna akan mampu
menciptakan minat beli ulang.

7) Hipotesis keenam (H6), yaitu dimensi warna berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel minat beli ulang. Hal ini menunjukan bahwa dimensi warna akan mampu
menciptakan minat beli ulang.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk menguji hipotesis
pengaruh kebersihan (X1), musik (X2), aroma (X3), suhu (X4), pencahayaan (X5), warna (X6),
tampilan dan tata Letak (X7) terhadap variabel minat beli ulang (Y) dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Dimensi kebersihan, musik, aroma, suhu, pencahayaan, warna, tampilan dan tata  letak,

baik secara parsial maupun  secara bersama-sama  berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel minat beli ulang konsumen.

2. Berdasarkan koefisien masing-masing dimensi variabel, dimensi aroma merupakan
variabel yang paling  tinggi kontribusinya terhadap minat beli ulang. Hal ini
menunjukkan bahwa dimensi aroma outlet yang timbul dari makanan dan minuman
khususnya kopi yang disediakan El’s Coffee dapat menumbuhkan minat untuk berkunjung
kembali dan memotivasi konsumen untuk membeli lebih banyak produk makanan dan
minuman.

3. Berdasarkan koefisien masing-masing dimensi variabel, dimensi kebersihan merupakan
dimensi yang memiliki kontribusi kedua tertinggi terhadap variabel minat beli ulang.
Hal ini ditunjukkan dari tingginya respon sangat setuju dan setuju untuk kebersihan lantai,
tempat duduk, dan meja. Tetapi ada pernyataan yang perlu mendapatkan perhatian tentang
kebersihan outlet El’sCoffee secara keseluruhan.

4. Berdasarkan koefisien masing-masing dimensi variabel, dimensi warna memiliki
kontribusi terendah terhadap variabel minat beli ulang. Hal ini menunjukan bahwa
perpaduan warna outlet yang terlihat baik dalam menciptkan citra positif dan presepsi
positif terhadap pikiran konsumen kontribusinya kecil  dibandingkan dengan dimensi
lainnya terutama dimesi aroma dan kebersihan.

5.2  Saran
1. El’s Coffee sebaiknya memadukan warna outlet yang lebih menarik, misalnya dengan

memadukan pilihan warna antara lain merah, orange, kuning, hijau, biru dan coklat agar
menciptakan persepsi positif dalam pikiran konsumen. Dengan demikian  konsumen akan
lebih tertarik sehingga  memotivasinya untuk berkunjung kembali.
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2. El’s Coffee sebaiknya tetap mempertahankan kebersihan lantai, tempat duduk dan meja,
serta lebih meningkatkan kebersihan bagian-bagian outlet lainnya seperti tembok ruangan,
toilet, tempat cuci tangan dan lingkungan sekitarnya agar  tampak selalu bersih, sehingga
konsumen merasa  lebih nyaman saat berada di dalam outlet El’s Coffee serta dapat
menarik minat konsumen untuk berkunjung kembali.

3. Aroma khas dari makanan/minuman yang dijual oleh El’s Coffee sebaiknya
dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar El’s Coffee selalu memiliki khas tersendiri
lewat aroma makanan/minuman khususnya kopi, agar konsumen semakin tertarik
untuk berkunjung kembali ke outlet El’s Coffee.

4. Bagi peneliti  lain, diharapkan dapat melakukan  penelitian lanjutan dengan dimensi
variabel lain di luar dimensi variabel yang telah diteliti misalnya waktu berkunjung,
kualitas pelayanan, fasilitas dan lain-lain, agar diperoleh informasi penelitian lainnya
dengan variasi dimensi yang berpengaruh terhadap minat beli ulang.
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