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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peringkat obligasi terhadap yield to
marturity obligasi dan penelitian ini juga menyertakan variabel DER dan ukuran perusahaan
sebagai variabel kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah obligasi paling aktif dilihat dari
jumlah frekuensi trading pada tahun 2016 dan 2017. Pengambilan sampel penelitian dilakukan
dengan regresi berganda dengan pendekatan data cross section. Terdapat 45 perusahaan yang
digunakan dalam sampel penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peringkat obligasi berpengaruh negatif signifikan
terhadap yield to marturity obligasi. Hasil uji t menunjukan berpengaruh negatif signifikan
terhadap yield to marturity obligasi, sehingga obligasi yang berperingkat investasi baik memiliki
harga yang superpremium dan memiliki yield yang rendah.

Kata Kunci : Peringkat obligasi, yield to marturity, DER, ukuran perusahaan



250

THE EFFECT OF BONDS RATING ON YIELD TO MATURITY
CORPORATE BONDS

By :

Alexander Indrawan M1

Ernie Hendrawaty2

R.A. Fiska Huzaimah3

(Alumni of the Faculty of Economics and Business, University of Lampung)
(Lecturer at the Faculty of Economics and Business, University of Lampung)

alexander.indrawanm@students.unila.ac.id
ernie.hendrawaty@feb.unila.ac.id
fiska.huzaiman@feb.unila.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of bond rating to corporate bond’s yield to marturity and
this research attach DER and firm size as control variable. The population in this research are
corporate bond that are most active by trading frequency in period 2016 and 2017. This research
using purposive sampling method and multiple regression analysis with cross section data. There
are 45 companies used in the research sample.

The research state bond rating is negative significantly effecting corporate bond’s yield. The
result of t test shows that bond rating is negative significantly effecting corporate bond’s yield,
so graded bonds have superpremium price and low yield.

Keywords: Bond rating, yield to marturity, DER, firm size
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendanaan merupakan salah satu permasalahan dasar di dalam operasional korporasi. Untuk
mengimplementasikan perencanaan, korporasi membutuhkan pendanaan untuk membiayai
kebutuhan perencanaannya dalam mencapai tujuan korporasi. Beberapa instrumen keuangan
merupakan solusi untuk mendapatkan pendanaan yang berkaitan dengan kebutuhan korporasi
yang pada umumnya dilakukan di pasar modal. Instrumen keuangan jangka panjang yang
dibutuhkan dapat ditawarkan kepada masyarakat (investor) dalam bentuk berupa saham maupun
surat hutang (obligasi).

Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang
dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi (Jogiyanto,2010). Pemahaman tersebut sama
halnya seperti yang diungkapkan oleh Husnan (2003), bahwa secara formal pasar modal dapat
didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang
yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang
diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal
menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan
memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan
dua kepentingan yaitu pihak yang memilki kelebihan dana (investor) dan pihak yang
memerlukan dana (issuer). Adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat
menginvestasikan dana tersebut dengan harapan  memperoleh imbalan  (return) sedangkan pihak
issuer  (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan
investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi  perusahaan.  Pasar modal
dikatakan  memiliki  fungsi  keuangan,  karena pasar modal memberikan kemungkinan dan
kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik
investasi yang dipilih (Darmadji dan Fakhruddin, 2008).

Pemodal diberi kesempatan untuk memilih di antara berbagai sekuritas yang di perdagangkan di
pasar modal. Salah satu sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal adalah obligasi. Obligasi
merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun pihak swasta kepada
masyarakat dengan imbalan berupa kupon atau bunga dan pelunasan pokok dibayarkan lebih dari
satu tahun. Kupon dibayarkan bisa bersifat tarif tetap (fixed rate), tarif mengambang (floating
rate) maupun gabungan keduanya. Pembayaran kupon bisa dilakukan secara periodik baik
bulanan, triwulanan atau tengah tahunan (Samsul, 2015).

Hulwati (2004) mengungkapkan hal yang senada, obligasi merupakan surat pengakuan utang
yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta kepada investor, di mana utang ini
akan dibayarkan pada masa yang ditentukan. Atas pinjaman tersebut investor diberi imbalan
berupa bunga. Sebagai salah satu instrumen yang dikenal di pasar modal, penerbitan obligasi dari
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suatu perusahaan merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan
pinjaman bank, karena pembayaran bunga pada obligasi lebih rendah dan dapat dibayar secara
berkala, 6 bulan atau setahun sekali, tergantung dari jenis kupon yang ditawarkan penerbit
obligasi.

Tabel 1.1 Emisi Obligasi

Tahun Emiten
Obligasi

Perubahan
(%)

Nilai Emisi
(Triliun Rp)

Perubahan
(%)

2014 231 4 430 11,6

2015 235 1,7 461 7,2

2016 251 6,8 518 12,3

2017 263 4,7 575 11
Sumber : Bank Indonesia

Tabel 1.1 menunjukan bahwa pasar obligasi  Indonesia terus mengalami trend positif pada tahun
2014, 2015, 2016, dan 2017 baik dari jumlah emiten obligasi maupun nilai emisi tahunan. Pada
tahun 2016 jumlah emiten mengalami peningkatan yang paling signifikan dari 4 tahun
sebelumnya. Kenaikan nilai emisi pun paling signifikan dalam 3 tahun terakhir, hal ini dapat
dimungkinkan karena masuknya aliran uang ke pasar modal di Indonesia pada tahun 2016 yang
disebabkan sentimen dari lembaga pemeringkat internasional yang memberikan peringkat layak
investasi untuk Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah emiten dan emisi obigasi mencetak angka
tertinggi dari segi jumlah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Investor obligasi akan menghitung seberapa besar pendapatan investasi atas dana yang dibelikan
obligasi tersebut dengan menggunakan alat ukur yield (Rahardjo, 2003). Yield obligasi
merupakan faktor terpenting sebagai pertimbangan investor dalam melakukan pembelian
obligasi sebagai instrumen investasinya, sehingga dalam penelitian ini menggunakan yield untuk
mengukur tingkat pengembalian dari obligasi.

Pemeringkatan terhadap obligasi dinilai sangat penting karena dapat dimanfaatkan untuk
memutuskan  apakah  obligasi  tersebut   layak  terbit  atau   tidak  serta mengetahui tingkat
risikonya. Salah satu implikasi atas tinggi rendahnya tingkat risiko ini turut menentukan
peringkat obligasi yang bersangkutan (Ratih, 2006). Proses pemeringkatan obligasi dilakukan
oleh suatu lembaga pemeringkat (rating agency). Lembaga pemeringkat yang ada di Indonesia
adalah PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT. Kasnic Credit Rating Indonesia
(Moody’s Indonesia). Melalui lembaga pemeringkat, resiko suatu obligasi akan terproyeksi dan
tercermin melalui peringkat yang diberikan, sehingga melalui resiko yang tercermin dari
peringkat obligasi, tingkat pengembalian obligasi yang dalam penelitian ini yield dan
kemungkinan pembayaran yang tepat waktu akan dapat diproyeksikan.

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pengaruh peringkat obligasi terhadap
yield obligasi, menemukan hasil bahwa peringkat obligasi berpengaruh negatif signifikan
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terhadap yield obligasi (Hadiasman, 2008). Hasil penelitian lain menunjukkan hasil bahwa
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara peringkat  obligasi  terhadap  tingkat  imbal  hasil
obligasi  (Rahmi Erdem Aktug, 2015)   dan beberapa penelitian lain Adapun penelitian terdahulu
yang melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  peringkat  obligasi  terhadap  yiled obligasi
memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda, antara lain dilakukan oleh Nurfauziah dan
Setyarini (2004) yang menyatakan bahwa peringkat obligasi tidak berpengaruh signifikan
terhadap yield obligasi. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh
Ziebart menunjukan masih adanya research gap di dalam penelitian yang berkaitan dengan
peringkat obligasi dan yield obligasi.

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1 (1978) menyatakan bahwa laporan
keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna untuk investor dan kreditor saat ini
dan potensial untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis. Salah
satu informasi keuangan yang perlu dipertimbangkan oleh investor sebelum membeli, menjual
atau menahan obligasi adalah  debt  to  equty  ratio  (DER).  Debt  to  Equity  Ratio  (DER)
merupakan indikator  struktur  modal  dan  risiko  finansial,  yang  merupakan  perbandingan
antara hutang dan modal sendiri. Bertambah besarnya  debt equity ratio suatu perusahaan
menunjukkan risiko distribusi laba usaha perusahaan akan semakin besar terserap untuk
melunasi kewajiban perusahaan (Purwanto dan Haryanto,2004).

Selain Debt to Equity Ratio (DER) karakteristik keuangan yang berbeda-beda antar perusahaan
menyebabkan relevansi angka-angka akuntansi yang tidak sama pada  semua  perusahaan.
Ukuran  (size)  perusahaan  dapat  digunakan  untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan
(Daniati dan Suhairi, 2006). Ukuran perusahaan   adalah   suatu   skala   dimana   dapat
diklasifikasikan   besar   kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log
size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3
kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan
perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset
perusahaan (Machfoedz, 1994).

Penelitian ini mengambil obyek obligasi korporasi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dan
merupakan obligasi konvensional yang memberikan kupon dalam jumlah   yang   tetap.   Adapun
pemilihan   obligasi   konvensional   oleh   karena penerbitan obligasi tersebut lebih banyak
dibandingkan dengan obligasi syariah, selain hal tersebut obligasi konvensional memiliki
karakteristik yang berbeda dimana keuntungan yang diperoleh oleh investor dari besaran bunga
yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin/fee
yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil atas proporsi penghasilan atau arus kas yang
dihasilkan dari asset.

B. Rumusan Masalah
Meskipun penelitian mengenai peringkat obligasi dalam kaitannya dengan yield obligasi
merupakan topik yang sudah lama dan telah diteliti oleh banyak peneliti terdahulu khususnya
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yang dilakukan di luar negeri. Namun hasilnya masih menunjukkan   adanya   research   gap.
Beberapa   penelitian   terdahulu   yang melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  peringkat
obligasi  terhadap  yield obligasi menyatakan bahwa peringkat obligasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap yield obligasi (Rahmi Erdem Aktug, 2015), sedangkan pada penelitian yang
di lakukan Nurfauziah dan Setyarini (2004) menyatakan bahwa peringkat obligasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi. Lebih lanjut penelitian Khurana dan Raman
(2003) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap yield
obligasi. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Sengupta (1998)
yang menunjukkan bahwa total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi.
Beberapa penelitian terdahulu lainnya yang melakukan penelitian mengenai pengaruh peringkat
obligasi terhadap yield obligasi menyatakan bahwa peringkat obligasi berpengaruh  positif  dan
signifikan   terhadap   yield   obligasi   (Aisah,   2014), sedangkan pada penelitian yang di
lakukan Saputra (2013) menyatakan bahwa peringkat obligasi tidak berpengaruh signifikan
terhadap yield obligasi. Research gap yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu
disebabkan oleh banyak faktor, seperti metode penelitian dan karakteristik data.

Berdasarkan uraian di atas masih terdapat research gap di dalam penelitian yang berkaitan
dengan pengaruh peringkat obligasi terhadap yield obligasi. Untuk mengurangi bias pada
penelitian ini, peneliti menambahkan DER (Debt to Equity Ratio) dan ukuran perusahaan (size)
sebagai variabel kontrol. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini “ Apakah
peringkat obligasi berpengaruh signfikan terhadap yield to marturity obligasi korporasi? “.

TINJAUAN PUSTAKA

A.   Kajian Pustaka
1. Bond Valuation Theory
Bond Valuation Theory menjelaskan tentang prinsip pembentukan harga obligasi yang di
ungkapkan  Burton G. Malkiel. Terdapat 4 prinsip dasar dalam  Bond Valuation Theory,
keempat prinsip ini pertama kali dibuktikan dari valuasi persamaan matematis obligasi, namun
terdapat faktor tambahan yang mempengaruhi   ikatan   nilai   obligasi   yaitu   perpajakan,   dan
marketability. Perpajakan   pada   obligasi   hanya   pada   pajak   pendapatan   bunga   (kupon
pembayaran). Sedangkan marketability atau likuiditas pasar suatu obligasi tergantung pada
kemudahan suatu obligasi untuk dijual kembali, obligasi yang lebih mudah dipasarkan adalah
obligasi yang memiliki citra baik di mata para investor, hal ini dapat dilihat dari reputasi penerbit
obligasi atau peringkat obligasi yang diterbitkan oleh rating agency obligasi. Obligasi yang
likuiditasnya tinggi cenderung diperdagangan dengan harga premium, ketentuan opsi sebaiknya
dilakukan pada saat suku bunga pasar dan tingkat suku bunga kupon berbeda.

Dalam teoremanya Burton G. Malkiel (1962), mengungkapkan 4 prinsip dasar dalam
pembentukan harga obligasi yang dibuktikan dalam asumsi matematis, keempat prinsip tersebut :

a. Harga obligasi bergerak terbalik terhadap perubahan suku bunga.
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b. Semakin panjang jatuh tempo sebuah obligasi, semakin sensitif perubahan suku bunga.
c. Perubahan harga yang terjadi dan Yield To Maturity tidak simetris.
d. Semakin rendah kupon obligasi, maka lebih sensitif harganya terhadap perubahan suku

bunga.
Keempat  prinsip  bond  valuation  tersebut  dibuktikan  dalam  asumsi  matematis pada obligasi
yang menerapkan floating rate atau bunga mengambang yang berfluktuasi, namun dalam
pembentukan harga obligasi juga diungkapkan 2 faktor non matematis yaitu perpajakan dan
marketability yang secara langsung mempengaruhi permintaan dan penawaran obligasi di pasar
sekunder.

2. Obligasi (bond)
Secara umum obligasi merupakan produk pengembangan dari surat utang jangka panjang.
Prinsip utama jangka panjang dapat dicerminkan dari karakteristik atau struktur yang melekat
pada sebuah obligasi. Pihak penerbit obligasi pada dasarnya melakukan pinjaman kepada
pembeli obligasi yang diterbitkannya. Pendapatan yang didapat oleh investor obligasi tersebut
berbentuk tingkat suku bunga atau kupon. Selain aturan tersebut telah diatur pula perjanjian
untuk melindungi kepentingan penerbit dan kepentingan investor obligasi tersebut (Rahardjo,
2003). Obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima
oleh  perusahaan  penerbit  obligasi  dari  masyarakat  pemodal.  Jangka waktu obligasi telah
ditetapkan dan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang   jumlah   dan   saat
pembayarannya   telah   ditetapkan   dalam   perjanjian (Sunariyah, 2004).

Menurut Arifin (2005) obligasi adalah instrumen hutang jangka panjang yang digunakan oleh
perusahaan atau negara untuk mendapatkan sejumlah dana dari berbagai kelompok pemberi
pinjaman. Kebanyakan obligasi membayar bunga setiap semester pada tingkat coupon tertentu
dan memiliki jatuh tempo antara 5 sampai dengan 30 tahun dimana saat itu pemegang obligasi
akan menerima pelunasan  sesuai  dengan  nilai  par.  Selanjutnya  menurut  Priambodo  (2006)
obligasi merupakan instrumen utang yang berisi janji dari pihak yang mengeluarkan obligasi
untuk membayar pemilik obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga. Untuk menghasilkan
suatu strategi investasi obligasi yang baik diperlukan suatu analisis terhadap faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap harga obligasi. Harga obligasi dipengaruhi oleh risk (risiko) dan return
(hasil) yang diharapkan  dari  obligasi  itu.  Hasil  yang  bisa  didapatkan  dari  investasi  pada
obligasi yaitu kupon yang merupakan bunga dari obligasi dan capital gain, yang merupakan
selisih harga beli dengan harga jual obligasi. Investor bisa mensyaratkan tingkat hasil (rate of
return) yang dikehendaki dengan membandingkan obligasi itu dengan alternatif investasi lain
yang sebanding yang tersedia di pasar. Jika hasil yang disyaratkan pasar sama dengan hasil yang
dijanjikan obligasi, maka harga obligasi akan sama dengan nilai nominalnya. Jika hasil yang
disyaratkan pasar lebih tinggi dari hasil yang dijanjikan obligasi, maka harga obligasi akan
berada di bawah nilai nominalnya, atau dijual secara discount. Jika hasil yang disyaratkan pasar
lebih rendah dari hasil yang dijanjikan obligasi maka harga obligasi akan  berada di  atas nilai
nominalnya,  atau  dijual  secara premium   (Fabozzi,   2000).   Berdasarkan   jenis   bunga
maka   obligasi   dapat dibedakan atas dua jenis (Samsul, 2015):
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a. Bunga tetap (Fixed rate)
Kupon  dengan  bunga  tetap  berarti  mulai  dari  awal  obligasi  sampai dengan tanggal
jatuh temponya, tingkat suku bunga tetap tidak berubah.

b. Bunga mengambang (Floating rate)
Kupon dengan bunga mengambang berarti suku bunga ditetapkan relatif terhadap suatu
benchmark tertentu.

3. Yield Obligasi
Yield adalah keuntungan atas investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase (Samsul,
2015). Yield to maturity (YTM) bisa diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan
diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut
hingga jatuh tempo. YTM merupakan ukuran yield yang banyak digunakan karena yield tersebut
mencerminkan return dengan tingkat bunga majemuk (compounded rate of return) yang
diharapkan investor, jika dua asumsi yang disyaratkan bisa terpenuhi maka yield to maturity
yang diharapkan akan sama dengan realized yield. Asumsi pertama adalah bahwa investor  akan
mempertahankan  obligasi  tersebut  sampai  dengan  waktu  jatuh tempo. Nilai yang didapat jika
asumsi pertama dipenuhi sering disebut dengan yield  to  maturity  (YTM).  Asumsi  kedua
adalah  investor  menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat
YTM yang dihasilkan  (Tandelilin,  2011).  Yield  to  maturity  (YTM)  dari  obligasi  adalah
tingkat return (hasil) yang didapatkan seorang investor bila memegang suatu obligasi sampai
masa jatuh tempo (Francis dan Richard, 1992).

YTM mengevaluasi baik pendapatan bunga, capital gain maupun cashflow yang diterima
sepanjang masa hidup pasar obligasi yaitu sampai maturity date (Ang, 1997). Secara khusus
semakin tinggi tingkat hasil hingga jatuh tempo, semakin rendah tingkat perubahan harga. Untuk
besar perubahan yield yang sama, pada tingkat hasil yang rendah menyebabkan perubahan harga
yang lebih besar dibandingkan pada tingkat hasil yang tinggi. Dengan kata lain untuk perubahan
hasil tertentu, perubahan tingkat harga akan lebih besar pada yield yang rendah dibanding pada
yield yang tinggi (Kusuma dan Asrori, 2005).

Jika yield to maturitynya lebih tinggi dari yield to maturity yang dianggap tepat maka obligasi
dikatakan underpriced (undervalued) dan merupakan satu kandidat untuk dibeli. Sebaliknya, jika
yield to maturity lebih rendah dari yang dianggap tepat, maka obligasi dikatakan overpriced
(overvalued) dan merupakan kandidat untuk dijual (Sharpe, dkk, 2005).

4. Bond Rating
a. Deskripsi Bond Rating
Menurut Wibowo (2005), sistem pemeringkat hutang telah dikembangkan oleh beberapa bank
dan  perusahaan  konsultan  keuangan  di  Amerika dan  Australia (Haukins dan Campbell,
1983). Terdapat perbedaan dalam mengartikan bond rating, contohnya :

1. Moody’s (1984), menyatakan bahwa pemeringkat didesain secara eksklusif
untuk tujuan mencapai bond yang sesuai dengan kualitas investasi.
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2. Standar & Poor’s (2005), menyatakan bahwa peringkat hutang perusahaan maupun
municipal adalah penilaian asset saat ini atas kewajaran kelayakan kredit dari obligor
dengan menekankan pada obligasi tertentu.

3. Australian Rating (1984) menyatakan bahwa peringkat hutang perusahaan memberikan
sistem  garadasi  yang sederhana kepada peminjam  tentang kemampuan membayar
bunga dan hutang tepat waktu.

4. PT PEFINDO (1997) menyatakan bahwa pada umumnya bond rating merupakan
indikator kemungkinan pembayaran bunga dan hutang tepat waktu, sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati. Secara garis besar, bond rating dapat diartikan sebagai
informasi yang merupakan indikator kemungkinan pembayaran bunga dan hutang tepat
waktu sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Informasi ini akan menunjukkan kualitas
kinerja operasional perusahaan/emiten yang menerbitkan obligasi itu sendiri, dan sebagai
referensi bagi investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi atau tidak pada
emiten tersebut. Menurut Rahardjo (2003), peringkat  didasarkan  pada  tingkat  yang
berbeda,  pada  pertimbangan berikut :

a. Kemampuan pelunasan pembayaran.
b. Struktur yang diatur dalam penerbitan obligasi tersebut.
c. Perlindungan atas klaim investor bila terjadi default (likuidasi).

Menurut  Robert  Ang  (1997),  jenis  pemeringkatan  ditinjau  dari  jangkauan penilaian yang
dilakukan dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu corporate rating dan product rating. Corporate
rating adalah pemeringkat yang menilai perusahaan secara menyeluruh, sedangkan product
rating adalah pemeringkat yang dilakukan terhadap suatu produk efek yang dikeluarkan oleh
perusahaan (issuer), yang pada umumnya  berbentuk  efek  hutang.  Suatu  perusahaan  atau
produk  efek  supaya dapat diperingkat harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga
pemeringkat. PT PEFINDO menentukan syarat-syarat sebagai berikut (Rahardjo,
2003) :

1. Akte perusahaan atau izin perusahaan.
2. Laporan keuangan yang diaudit selama 5 tahun terakhir (struktur pendapatan berdasarkan

pangsa pasar produk, struktur biaya, struktur dan jenis pinjaman).
3. Proyeksi laporan keuangan untuk 3 tahun ke depan atau selama masa penerbitan   surat

hutang tersebut.
4. Info memo tentang proses penerbitan surat hutang.
5. Informasi pihak ketiga (pemberi garansi atau bank garansi).
6. Daftar pemegang saham selama 5 tahun terakhir.
7. Daftar riwayat hidup komisaris/manajemen perusahaan.
8. Struktur organisasi perusahaan dan keterangan detail tugas dan tanggung jawab.
9. Informasi tentang tipe bisnis dan pangsa pasar perusahaan.
10. Informasi tentang grup, afiliasi, dan holding dari perusahaan.
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b. Tabel Pemeringkatan
Proses  pemeringkatan  dibagi  menjadi  2  jenis,  yaitu  Corporate  Rating  dan Securities
Rating   (Prasetio   dan   Astuti,   2003).   Corporate   rating   adalah pemeringkatan    yang
dilakukan   untuk   menilai   suatu   perusahaan   secara menyeluruh. Sedangkan Securities
Rating adalah pemeringkatan yang dilakukan terhadap suatu produk efek yang dikeluarkan oleh
perusahaan, misalnya bond rating.Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga yang secara
khusus bertugas memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Semua
obligasi yang diterbitkan wajib diberi peringkat sedemikian agar investor dapat mengukur atau
memperkirakan seberapa besar risiko yang akan dihadapi dengan membeli obligasi tertentu
(Darmadji dan Fakhruddin, 2008).

Peringkat  obligasi  hanya  menjadi  acuan  bagi  investor  dalam menilai  suatu obligasi tetapi
tidak menjamin ketika suatu obligasi dengan peringkat AAA akan berjalan  lancar.  Di
Indonesia,  perusahaan  yang  mendapat  izin  serta  menjadi market leader dalam pemberian
rating adalah PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). Simbol dan arti peringkat obligasi yang
dikeluarkan oleh PEFINDO dapat dilihat di tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Simbol dan Arti Peringkat Obligasi oleh PEFINDO

Simbol Arti

AAA

Efek hutang yang peringkatnya paling tinggi dan berisiko paling rendah yang
didukung oleh kemampuan obligor yang superior relatif dibanding entitas lainnya
untuk membayar bunga dan pokok hutang dari seluruh kewajiban finansialnya
sesuai dengan yang diperjanjikan

AA

Efek hutang yang memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi,
didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat relatif dibanding entitas
lainnya untuk membayar bunga dan pokok hutang dari seluruh kewajiban
finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan serta tidak mudah dipengaruhi oleh
perubahan keadaan.

A

Efek hutang yang berisiko investasi rendah dan didukung oleh kemampuan obligor
yang kuat relatif dibanding entitas lainnya untuk membayar bunga dan pokok
hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan,
namun cukup peka terhadap perubahan yang merugikan.

BBB

Efek hutang yang berisiko investasi cukup rendah dan didukung oleh kemampuan
obligor yang memadai relatif dibanding entitas lainnya untuk membayar bunga dan
pokok hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang
diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan
keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

BB

Efek hutang yang menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang agak lemah
relatif dibanding entitas lainnya untuk membayar bunga dan pokok hutang dari
seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka
terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
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Simbol Arti

B

Efek hutang yang menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang sangat
lemah untuk membayar bunga dan pokok hutang dari seluruh kewajiban
finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun adanya perubahan
keaadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan akan
memperburuk kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

CCC
Efek hutang yang tidak mampu lagi membayar bunga dan pokok hutang dari
seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta
hanya tergantung kepada perbaikan kondisi bisnis dan perekonomian.

D Efek hutang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha.

Sumber: PEFINDO

Pada peringkat dari AA sampai B dapat dimodifikasi menggunakan notasi plus (+) atau minus (-)
untuk menunjukan kekuatan relatif dalam kategori peringkat tersebut.  Adapun  yang  disebut
dengan  rating  outlook  adalah  penilaian  atas prospek jangka menengah dan panjang mengenai
obligor yang diperingkat. Dalam penentuannya,  rating  outlook  mengevaluasi  perubahan
kondisi  perekonomian serta bisnis obligor tersebut.

Penilaian   rating outlook   tidak   dapat   digunakan   sebagai   patokan   untuk menemtukan
credit alert atas sekuritas yang diperingka. Beberapa istilah yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Outlook positif
Rating diperkirakan mengalami peningkatan

2. Outlook negatif
Rating diperkirakan mengalami penurunan

3. Outlook stabil
Rating diperkirakan tidak berubah

4. Outlook developing
Rating dapat mengalami baik peningkatan maupun penurunan.

5. Debt to Equity Ratio (DER)
Investor perlu mengetahui kesehatan perusahaan melalui perbandingan antara modal sendiri dan
modal pinjaman. Jika modal sendiri lebih besar daripada modal pinjaman, maka perusahaan itu
sehat dan tidak mudah bangkrut. Jadi investor harus selalu mengikuti perkembangan rasio
ekuitas terhadap utang ataupun debt to equity ratio (Samsul, 2015). Debt to Equity Ratio (DER)
merupakan indikator struktur modal dan risiko finansial, yang merupakan perbandingan antara
hutang dan modal sendiri.

Bertambah besarnya debt equity ratio suatu perusahaan menunjukkan risiko distribusi  laba
usaha perusahaan  akan  semakin  besar  terserap  untuk  melunasi kewajiban perusahaan
(Purwanto dan Haryanto, 2004). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara klaim keuangan
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jangka panjang yang digunakan untuk mendanai kesempatan investasi jangka panjang dengan
pengembalian  (rate of return) jangka panjang pula (Brigham dan Gapenski, 1996).

Menurut Van Horne dan Wachowicz (1997) Debt to Equity Ratio adalah perhitungan sederhana
yang membandingkan total hutang perusahaan dari modal pemegang saham. Debt to Equity
Ratio merupakan rasio yang membandingkan total hutang dengan total ekuitas dari pemegang
saham. Dengan demikian, debt to equity ratio juga dapat  memberikan  gambaran  mengenai
struktur modal  yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak
terbayarkan suatu hutang (Suharli, 2005).

Para kreditur lebih menyukai rasio hutang yang moderat, oleh karena semakin rendah rasio ini,
akan ada semacam perisai sehingga kerugian yang diderita kreditor semakin kecil jika terjadi
likuidasi. Sebaliknya, pemilik lebih menyukai rasio hutang yang tinggi, oleh karena leverage
yang tinggi akan memperbesar laba bagi pemegang saham atau oleh karena menerbitkan saham
baru berarti melepaskan sejumlah kendali perusahaan (Weston dan Copeland, 1994).

Rasio utang (debt ratio) akan mencapai puncaknya pada saat perusahaan berada pada tahap
kedewasaan (mature). Hal ini terkait dengan manfaat dari penggunaan sumber dana utang untuk
pemenuhan kegiatan perusahaan. Misalnya, pada tahap ini dimana keuntungan sudah cukup
tinggi dan beban pajak juga relatif tinggi pemenuhan dana dari alternatif utang dalam banyak hal
dapat menekan besarnya pajak.

Pada tahap ini juga ada kecenderungan bahwa ada pemisahan antara manajer dan pemilik karena
perusahaan dalam tahap ini sudah banyak yang berubah status menjadi perusahaan publik
disamping juga perusahaan memiliki kebutuhan investasi yang relatif rendah dan mudah
diprediksi (Gumantri, 2007).

6. Ukuran Perusahaan (firm size)
Pengelompokkan  perusahaan  atas  dasar skala operasi  (besar atau  kecil)  dapat dipakai oleh
investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan investasi. Tolok ukur yang
menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, rata-rata tingkat
penjualan dan total aktiva (Panjaitan, 2004).

Perusahaan besar umumnya memiliki total aktiva yang besar pula sehingga dapat menarik
investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan   adalah
suatu   skala   dimana   dapat   diklasifikasikan   besar kecil perusahaan menurut berbagai cara,
antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran
perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan
menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini
didasarkan kepada total asset perusahaan (Machfoedz, 1994).
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Ukuran   (size)   perusahaan   bisa   diukur   dengan   menggunakan   total   aktiva, penjualan,
atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya
perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva
besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam
tahap ini arus  kas perusahaan  sudah  positif  dan  dianggap  memiliki  prospek  yang  baik
dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif
lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang
kecil (Indriani, 2005 dalam Daniati dan Suhairi, 2006).

Aktiva merupakan tolok ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Biasanya perusahaan besar
mempunyai aktiva yang besar pula nilainya. Secara teoritis perusahaan yang lebih besar
mempunyai kepastian (certainty) yang lebih besar daripada perusahaan kecil sehingga akan
mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Hal tersebut dapat
membantu investor memprediksi risiko yang mungkin terjadi jika ia berinvestasi pada
perusahaan itu (Yolana dan Martani, 2005).

B. Pengembangan Hipotesis
Jewel dan Livingston (2000) menyatakan bahwa investor menghadapi masalah informasi yang
disebabkan beragamnya karakteristik dari penerbit obligasi. Peringkat (rating) obligasi yang
diterbitkan oleh lembaga independen membantu mengurangi masalah informasi tersebut.
Pembuatan peringkat ini mencakup suatu penilaian  tentang  masa  depan  atas  risiko  dari
sebuah  obligasi  yang  mungkin terjadi. Walaupun hal ini berhubungan dengan ekspektasi,
beberapa faktor historis tampaknya memainkan peran yang sangat penting pada penentuannya.
Peringkat obligasi secara umum dipengaruhi oleh (1) proporsi modal terhadap utang perusahaan,
(2) tingkat profitabilitas perusahaan, (3) tingkat kepastian dalam menghasilkan pendapatan, (4)
besar kecilnya perusahaan, (5) sedikit penggunaan utang subordinat (Keown, et al., 2004).

Rizzi (1994) mengelompokkan peringkat obligasi menjadi dua, yaitu: investment grade (AAA-
BBB-[S&P) dan non investment grade/speculative grade (BB+- D[S&P]). Investment grade
merupakan obligasi yang berperingkat tinggi (high grade)  yang mencerminkan risiko  kredit
yang rendah (high creditworthiness). Non investment grade merupakan obligasi yang
berperingkat rendah (low grade) yang mencerminkan risiko kredit  yang tinggi (low
creditworthiness). Obligasi yang berperingkat tinggi akan memberikan return (yield) yang
rendah, demikian pula sebaliknya, jika obligasi berperingkat rendah maka akan memberikan
return (yield) yang tinggi. Hal ini berhubungan positif dengan risiko yang melekat pada obligasi
tersebut. Semakin tinggi peringkat obligasi maka risiko default semakin rendah, return (yield)
yang diberikan juga semakin rendah. Sebaliknya jika semakin rendah peringkat obligasi,
semakin tinggi risiko default, semakin tinggi juga return (yield) yang diberikan. Sharpe, dkk
(2005) menyatakan obligasi yang berperingkat  investasi  memiliki  harga  yang  superpremium
dan  memiliki  yield yang rendah.
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Lebih lanjut Hickman dalam Sharpe (2005) menemukan bahwa secara umum, semakin berisiko
suatu obligasi, semakin tinggi yield yang dijanjikan saat penerbitan. Obligasi dengan risiko
kegagalan pembayaran yang relatif lebih tinggi (rating-nya lebih rendah) akan menawarkan yield
yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang risikonya relatif lebih kecil (rating-nya
lebih tinggi) (Tandelilin, 2011). Peringkat obligasi dan yield berbanding terbalik, jika peringkat
obligasi meningkat maka yield akan turun dan sebaliknya, jika peringkat obligasi turun maka
yield akan meningkat (Jewel dan Livingston, 2000). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1 : Peringkat obligasi mempengaruhi yield to maturirty obligasi korporasi secara

negatif signifikan.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif,
berupa  data  waktu  jatuh  tempo  (maturity),  peringkat  obligasi  dan harga obligasi. Sedangkan
sumber datanya diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX), Indonesian Capital Market
Directory (ICMD), website PT. Pefindo dan website Bank Indonesia.

B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah obligasi korporasi yang paling aktif diperdagangkan
berdasarkan frekuensi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 dan 2017. Alasan peneliti
memilih tahun 2016 dan 2017, dikarenakan di tahun 2016, Indonesia menuai upgrade peringkat
layak investasi dari 3 lembaga pemeringkat yaitu S&P, Moody's Investors Service dan Fitch
Ratings, peneliti berasumsi bahwa pada tahun  2016 dan 2017 perekonomian secara makro
sedang membaik, dan terdapat aliran uang yang  cukup besar ke pasar uang di Indonesia,
sehingga korelasi antara peringkat obligasi terhadap YTM menjadi topik yang menarik dalam
keputusan investasi obligasi.

Sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah dengan metode purposive
sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel
adalah:

1. 50 obligasi paling aktif diperdagangkan pada tahun 2016 dan 50 obligasi paling aktif
diperdagangkan pada tahun 2017 dilihat dari jumlah frekuensi trading.

2. Obligasi yang masuk dalam kategori paling aktif di lihat dari frekuensi trading di tahun
2016, dan masuk kembali kedalam kategori paling aktif di lihat dari frekuensi trading di
tahun 2017, sehingga tidak terjadi pengambilan  sampel  ganda  dan  memastikan  bahwa
data  yang  diolah adalah data cross section.

3. Obligasi korporasi yang belum jatuh tempo pada 9 April 2018, tepatnya pada saat olah data
sekunder berlangsung sehingga dapat diperoleh data harga obligasi yang berlaku dan sisa
waktu jatuh tempo obligasi.
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4. Membayar  kupon  dalam  jumlah  yang  tetap,  untuk  meyakinkan  bahwa tidak adanya
pengaruh floating rate terhadap yield obligasi.

Tabel 3.1 Perolehan Sampel Berdasarkan Metode Purposive Sampling
Kriteria Jumlah Obligasi

Obligasi aktif dilihat trading frequency di tahun 2017 dan 2016 100

Obligasi yang masuk kategori paling aktif 2 tahun berturut-turut. (18)

Obligasi korporasi yang sudah jatuh tempo pada saat olah data
sekunder berlangsung (31)

Tidak membayar kupon dalam jumlah yang tetap. (6)

Sampel Obligasi 45

Tabel 3.2 Sampel Obligasi

No Uraian No Uraian

1
Obligasi Subordinasi Bank Victoria III
Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga
Tetap

24 Obligasi Berkelanjutan II Waskita
Karya Tahap II Tahun 2016

2 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II
Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 25 Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri B

3 Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI
Tahap II Tahun 2016 Seri C 26 . Obligasi Berkelanjutan I Maybank

Finance Tahap III Tahun 2016 Seri A

4 Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri
Tahap II Tahun 2017 Seri A 27 Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap

I Tahun 2017 Seri B

5 Obligasi Berkelanjutan II Waskita
Karya Tahap I Tahun 2016 28

Obligasi Berkelanjutan III Indomobil
Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap
Tahap I Tahun 2017 Seri B

6
Obligasi Berkelanjutan III FIFA Dengan
Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun
2017 Seri A

29 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I
Bank Panin Tahap I Tahun 2012

7
Obligasi Berkelanjutan III FIFA Dengan
Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun
2017 Seri A

30 Obligasi Subordinasi II Bank CIMB
Niaga Tahun 2010

8 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI
Tahap III Tahun 2017 Seri B 31 Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin

Tahap II Tahun 2016

9 Obligasi I Express Transindo Utama
Tahun 2014 32 Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun

2015

10 Obligasi Berkelanjutan III Waskita
Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B 33

Obligasi Berkelanjutan II Federal
Internasional Finance Tahap III Tahun
2016 Seri B

11 Obligasi Subordinasi II Permata bank
Tahun 2011 34 Obligasi Berkelanjutan II WOM

Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B

12 Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian
Tahap I Tahun 2017 Seri C 35 Obligasi Berkelanjutan I Maybank

Finance Tahap II Tahun 2016 Seri A
13 Obligasi Berkelanjutan III Federal 36 Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance
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No Uraian No Uraian

International Finance Tahap I Tahun
2017 Seri A

Tahap IV Tahun 2015 Seri B

14 Obligasi Berkelanjutan Indonesia
Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri B 37

Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance
DenganTingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun
2016 Seri B

15 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada
III Tahun 2013 38

Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya
Finance dengan Tingkat Bunga Tetap
Tahap I Tahun 2016 Seri B

16 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I
Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 39 Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri

A

17 Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN
Tahap I Tahun 2017 Seri A 40

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri
Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
Seri A

18 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI
Tahap III Tahun 2017 Seri C 41 Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun

2011

19 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI
Tahap II Tahun 2017 Seri D 42 Obligasi Berkelanjutan I Garuda

Indonesia Tahap I Tahun 2013

20 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II
Bank Panin Tahap II Tahun 2017 43 Obligasi Berkelanjutan I Agung

Podomoro Land Tahap III Tahun 2014

21 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I
Bank Permata Tahap II Tahun 2012 44 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil

Finance Tahap III Tahun 2016 Seri B

22 Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I
Tahun 2017 45 Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap

II Tahun 2015 Seri B

23 Obligasi Berkelanjutan II Indomobil
Finance Tahap III Tahun 2016 Seri B 46

Sumber : Data sekunder yang diolah

C. Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Dependen
Yield to maturity (YTM) merupakan tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor  pada
obligasi  jika  disimpan  hingga  jatuh  tempo.  Variabel  Yield  to maturity diberi simbol (YTM).
Yield to maturity (YTM) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Rahardjo, 2003):

C + F- pbond

YTM = n x 100%
F + pbond

2
Dimana:
C              = Coupon / kupon
F              = Face value / nilai nominal
pbond      = price / harga pasar obligasi
n              = sisa waktu jatuh tempo
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2. Variabel Independen
Peringkat obligasi adalah pernyataan dalam bentuk simbol tentang keadaaan perusahaan penerbit
obligasi yang dikeluarkan oleh PT. PEFINDO, variabel peringkat obligasi diberi simbol
RATING dan diolah dengan metode scoring, yaitu memberikan nilai sesuai kategori
peringkatnya agar hasil olah data benar- benar menggambarkan kategori peringkat pada masing-
masing obligasi. Berikut simbol peringkat obligasi dan penilaiannya , yaitu:

Tabel 3.3 Skor Peringkat Obligasi
Simbol Skor
AAA 8
AA 7
A 6

BBB 5
BB 4
B 3

CCC 2
D 1

Scoring memberikan gambaran penting mengenai keadaan distribusi skor skala pada kelompok
subjek yang dikenai pengukuran dan berfungsi sebagai sumber informasi mengenai keadaan
subjek pada aspek variabel yang diteliti. (Wardhani, 2005). Kemudian untuk pengoperasiannya
ditambahkan penyebut sebagai skala komulatif dari hasil penilaian simbol tersebut, sehingga
nilai dari simbol peringkat obligasi dapat dihitung sebagai berikut (Dony, 2016) :

Skor
Nilai =

Skor Maksimum

3. Variabel Kontrol
a. Debt  to  Equity  Ratio  (DER)  adalah  perbandingan  antara  jumlah  total hutang

terhadap total equity. Variabel Debt to Equity Ratio diberi simbol (DER). Rumus untuk
menghitung Debt to Equity Ratio (DER) sebagai berikut (Statement of Financial
Accounting Concepts, 1978):

Total Hutang
DER =

Total Ekuitas

b. Ukuran  perusahaan  (firm  size)  Ukuran  perusahaan  adalah  jumlah  nilai kekayaan
yang dimiliki suatu perusahaan (total aktiva). Variabel ini diukur dengan   logaritma
natural   dari   total   asset   (Statement   of   Financial Accounting Concepts, 1978).
Variabel ukuran perusahaan diberi simbol (LnSIZE).



266

Tabel 3.4. Ringkasan Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Definisi
Operasional Skala Pengukuran

Yield to
Maturity
(YTM)

Tingkat
pengembalian yang
akan diperoleh
investor pada bligasi
jika disimpan
hingga jatuh tempo

Rasio

C + F - pbond

n
YTM =                                x100%

F + pbond

2

Peringkat
obligasi

(Bond Rating)

Pernyataan dalam
bentuk simbol
tentang keadaaan
perusahaan penerbit
obligasi yang oleh
PEFINDO

Rasio

Skor
Nilai    =

Skor Maksimum

Debt to
Equity Ratio

Perbandingan antara
jumlah total hutang
terhadap total

Rasio
Total Hutang

DER =
Total Ekuitas

Ukuran
perusahaan
(firm size)

Jumlah nilai kekayaan
yang dimiliki suatu
perusahaan

Rasio LnSIZE = Ln Total Asset

D. Metode Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan teknik sampling yang
digunakan, maka pengumpulan data didasarkan pada teknik dokumentasi yang dipublikasikan
oleh Indonesia Stock Exchange (IDX), Indonesian Capital Market Directory (ICMD), website
PT. Pefindo dan website Bank Indonesia.

E. Uji asumsi klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau
residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Untuk menguji apakah residual berdistribusi
normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.
a.   Analisis grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat  grafik
histogram  yang  membandingkan  antara  data  observasi dengan distribusi yang mendekati
distribusi normal. Selain melihat grafik histogram,   uji   normalitas   dapat   dilakukan
dengan   melihat   normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting
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data  residual  akan  dibandingkan  dengan  garis  diagonal. Jika distribusi data residual
normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis
diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.
Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau
grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.

b.   Analisis statistik
Selain menggunakan analisis grafik, uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis statistik
non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:
H0 : Data residual berdistribusi normal
HA: Data residual tidak berdistribusi normal

Jika hasil Uji K-S menunjukkan nilai probabilitas signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol
ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal.
Jika hasil Uji K-S menunjukkan nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol
diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di
antara variabel independen (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya
multikolonieritas di dalam model regresi dilakukan dengan melihat berbagai informasi sebagai
berikut:

a. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel
independen  ada  korelasi  yang  cukup  tinggi  (umumnya  diatas 0,90), maka hal ini
merupakan indikasi adanya multikolonieritas.

b. Nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Dimana kedua ukuran ini
menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah
sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan
adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

3. Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika  variance  dari  residual
satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak
terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada
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tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel  dependen  (ZPRED)
dengan  residualnya  (SRESID).  Dasar  analisis sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi
heterokedastisitas.

2. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

F. Regresi Berganda
Secara    umum,    regresi    adalah    suatu    metode    untuk    meramalkan    nilai harapan yang
bersyarat. Regresi dikatakan linear apabila hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebas
adalah linear, sedangkan apabila hubungan antara peubah bebas dan peubah tak bebas tidak
linear, maka regresi dikatakan regresi non linear. Hubungan antara peubah bebas dan peubah tak
bebas dapat dikatakan linear apabila diagram pencar data dari peubah-peubah tersebut mendekati
pola garis lurus. Metode regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari keempat
variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi berganda adalah
sebagai berikut:

YTM = α + β1 D RATING - β2 DER - β3 SIZE + ε
Dimana:
YTM               = yield to maturity obligasi
α                     = konstanta
β1 – β2           = koefisien regres
RATING        = nilai peringkat obligasi
DER                = debt to equity ratio
ε                      = residual
SIZE               = ukuran perusaahaan

G. Pengujian Hipotesis
1. Pengujian terhadap regresi parsial ( Uji – t)
Pengujian ini   digunakan   untuk   mengetahui   apakah   masing-masing variabel independen
secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis dirumuskan
sebagai berikut:

H0 : β = 0
H1 : β ≠ 0

Artinya :

H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara individu dari variabel independen terhadap
variabel dependen.

H1  = Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  secara individu  dari  variabel independen terhadap
variabel dependen.
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Pengujian dilakukan dengan uji t, yaitu dengan membandingkan t tabel dan t hitung denganα =
5% Jika:

a. t hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.

b.  t  hitung < t tabel  maka variabel  independen  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan
satu.  Nilai  R²  yang  kecil berarti   kemampuan   variabel-variabel   independen   dalam
menjelaskan variasi variabel dependen ama terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu
variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel   tersebut
berpengaruh secara   signifikan   terhadap   variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti
menganjurkan untuk menggunakan  nilai  Adjusted  R²  pada  saat  mengevaluasi  mana  model
regresi terbaik. Tidak seperti R² , nilai Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel
independen ditambahkan kedalam model (Ghozali,
2006).

PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif
Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai data penelitian, maka pada tabel 4.1
berikut disajikan statistik deskriptif data sampel sebagai berikut:

TABEL 4.1 STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN
YTM RATING DER LNSIZE

Mean 9.721088 0.866667 5.484003 11.19960
Median 9.612591 0.875000 5.381739 11.38150
Maximum 12.73911 1.000000 10.40107 13.85340
Minimum 6.962325 0.625000 1.644138 7.779800
Std. Dev. 1.550857 0.123284 2.353767 1.527590
Skewness 0.299754 -0.441456 0.447613 0.009156
Kurtosis 2.176140 2.086689 2.662769 2.445316
Jarque-Bera 1.946543 3.025633 1.715914 0.577519
Probability 0.377845 0.220289 0.424028 0.749192
Sum 437.4490 39.00000 246.7801 503.9822
Sum Sq. Dev. 105.8269 0.668750 243.7697 102.6753
Observations 45 45 45 45
Sumber : Data sekunder yang diolah
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Tabel 4.1 di atas menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel dependen, independen dan
variabel kontrol. Dimana berdasarkan tabel tersebut terlihat dari 45 obligasi korporasi rata-rata
memiliki yield to maturity (YTM) sebesar 9,7 % dengan standar deviasi sebesar 1,55. Standar
deviasi yang cukup kecil ini menunjukkan tidak besarnya variance kesenjangan. Dimana dari
yield to maturity (YTM) yang terkecil sebesar 6,96 % sampai dengan yield to maturity (YTM)
terbesar 12,7 %. Terlihat juga pada tabel 4.2 bahwa rata-rata RATING (peringkat obligasi)
adalah sebesar 8,6 dengan standar deviasi sebesar 1,23. Standar deviasi yang cukup kecil ini
menunjukkan tidak besarnya variance pada data sampel peringkat obligasi.

RATING (peringkat obligasi) yang terkecil sebesar 6,25 sampai dengan RATING (peringkat
obligasi) terbesar sebesar 10. Variabel DER (debt to equity ratio) pada Tabel 4.2 diatas
menunjukkan bahwa rata-rata DER (debt to equity ratio) adalah sebesar 5,48 dengan standar
deviasi sebesar 2,35. Standar deviasi yang kecil ini menunjukkan  tidak  besarnya  variance  atau
kesenjangan  yang  cukup  besar. Dimana dari DER (debt to equity ratio) yang terkecil sebesar
1,64 sampai dengan DER (debt to equity ratio) terbesar sebesar 10,4. Statistik deskriptif pada
DER menggambarkan bahwa rata-rata korporasi yang di pilih sebagai sampel dalam penelitian
ini memiliki hutang yang lebih besar dari ekuitasnya, rata-rata hutang korporasi yang dipilih
sebagai sampel penelitian ini 5,48 kali lebih besar dari jumlah ekuitasnya dan yang terbesar 10,4
kali dari total ekuitasnya.

Hasil yang diperoleh pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa rata-rata LnSIZE (ukuran
perusahaan) adalah sebesar 11,2 dengan standar deviasi sebesar 1,53. Dengan standar deviasi
yang cukup kecil tersebut menunjukkan bahwa tidak banyaknya variance atau kesenjangan  yang
cukup besar dari LnSIZE (ukuran perusahaan) yang terendah sebesar 7,7 dengan LnSIZE
(ukuran perusahaan) yang tertinggi sebesar 13,8.

B. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik digunakan sebelum melakukan pengujian regresi yang dilakukan untuk
menguji hipotesis. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah di dalam sebuah model
penelitian terdapat masalah-masalah yang akan mengganggu hasil signifikansi penelitian. Pada
penelitian ini jeis data yang digunakan adalah data cross section, sehingga uji asumsi klasik yang
digunakan hanya uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas digunakan sebelum melakukan pengujian regresi yang dilakukan untuk
menguji hipotesis. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik
histogram dan   analisis statistik. Adapun hasil analisis menggunakan grafik. menunjukkan pola
distribusi normal sebab probability dari hasil data deskriptif   > 0,05 , sehingga menunjukan nilai
probabilitas tidak signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol diterima yang berarti data residual
berdistribusi normal.
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2.  Uji Multikoleniaritas
Uji multikoleniaritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya
hubungan  linier  antara  variabel  indenpenden  dalam  regresi linier.   Untuk   mendeteksi   ada
tidaknya   gejala   multikolinearitas   dapat diketahui dengan menguji koefisien korelasi (r) antar
variabel independen.

Sebagai aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi cukup tinggi  yaitu
diatas  0,85  maka  kita  menduga  ada  multikolinearitas  dalam model, sebaliknya jika koefisien
relatif rendah maka kita duga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono,
2013). Hasil yang ditunjukkan dalam output Eviews dari tiga (3) variabel yang digunakan dapat
dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas.
YTM DER LNSIZE

YTM 1 -0.280918 0.394109
DER -0.280918 1 0.182786

LNSIZE 0.394109 0.182786 1
Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukan bahwa tiga variabel bebas tidak terjadi multikolonieritas,
dapat dilihat besarnya nilai correlation untuk variabel Yield to Marturity (YTM), Debt to Equity
Ratio (DER), Ukuran Perusahan (LNSIZE) kurang dari 0,85.

3.  Uji Heteroskedastisitas
Menurut  Widarjono  (2013),  uji  heterokedastisitas  menguji  varian   dari variabel residual
bersifat konstan atau tidak dalam model regresi, apabila dalam sebuah model regresi terdapat
masalah heteroskedastisitas maka akan mengakibatkan nilai varian tidak lagi minimum sehingga
mengakibatkan standard error yang tidak dapat dipercaya dan hasil regresi dari model tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Tidak terjadinya heteroskedastisitas dengan menggunakan metode
White Heteroskedasticity Test (Uji White) ditandai dengan nilai Prob Obs*R-Squared lebih
besar dari α 0,05. Jika nilai Prob Obs*R-Squared lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi
heteroskedastisitas seperti pada tabel di bawah :

Tabel 4.3 Uji Heterokedastisitas
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.268439 Prob. F(3,41) 0.8478
Obs*R-squared 0.866857 Prob. Chi-Square(3) 0.8334
Scaled explained SS 0.579590 Prob. Chi-Square(3) 0.9011

Test Equation: Date: 07/11/18   Time: 09:20
Dependent Variable: RESID^2 Sample: 1 45
Method: Least Squares Included observations: 45
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.395988 1.451135 1.651112 0.1064
X1^2 -0.451572 1.700174 -0.265604 0.7919
X2^2 0.003755 0.011287 0.332699 0.7411
X3^2 -0.005449 0.009834 -0.554089 0.5825

R-squared 0.019263 Mean dependent var 1.487482
Adjusted R-squared 0.062498 S.D. dependent var 1.909247
S.E. of regression 1.958722 Akaike info criterion 4.267149
Sum squared resid 157.3002 Schwarz criterion 4.427741
Log likelihood -92.01084 Hannan-Quinn criter. 4.327016
F-statistic 0.268439 Durbin-Watson stat 1.518962
Prob(F-statistic) 0.847763

Sumber: Data sekunder yang diolah

Model  regresi  yang baik  adalah  model  yang  tidak  memiliki heteroskedastisitas, tidak
terjadinya heteroskedastisitas ditandai dengan nilai Prob Obs*R-Squared lebih besar dari 0,05
(Widarjono, 2013). Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa Prob Obs*R-Squared sebesar 0.8334
dengan α = 5% maka hasil regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

C.  Hasil Regresi Linier Berganda
Untuk menentukan besarnya masing-masing koefisien regresi digunakan standardized beta
coefficients, sebab unit ukuran variabel independen tidak sama. Menurut Ghozali (2006) jika
ukuran variabel independen tidak sama maka sebaiknya   interpretasi   persamaan   regresi
menggunakan   standardized   beta. Dimana keuntungan dengan menggunakan standardized beta
adalah mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel. Di bawah ini tabel 4.8 yang
menunjukkan hasil analisis berupa beta coefficients untuk memperoleh model regresi sebagai
berikut:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: YTM
Method: Least Squares
Date: 04/17/18 Time: 13:58
Sample : 1.45

Include observations : 45

Variable Coefficient t-Statistic

C 15.02423 8.5027322***
RATING -6.063435 -3.283253***

DER 0.144535 1.598422
LN SIZE -0.075074 -0.515997
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R-squared 0.367489 Log likelihood -72.78665
Adjusted R-squared 0.321207 F-statistic 7.940322
S.E. of regression 1.277733 Prob(F-statistic) 0.000274
Sum squared resid 66.93671

a. Dependent Variable: YTM

Sumber : Data sekunder yang diolah
Keterangan: Tabel ini menyajikan ringkasan hasil regresi variabel independen terhadap variabel
dependen menggunakan model pendekatan common effect. Variabel dependen adalah yeild to
marturity obligasi (YTM), variabel independen peringkat obligasi (RATING). Variabel kontrol
adalah debt to equity ratio (DER) dan ukuran perusahaan (LN SIZE). *** merupakan taraf
signifikansi pada level 1%.

RATING (Peringkat Obligasi) berpengaruh negatif signifikan terhadap YTM obligasi.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel RATING (Peringkat
Obligasi) secara statistik signifikan pada α = 0,05, sedangkan nilai t hitung sebesar -3.283253
dengan taraf signifikansi pada level 1 %, sehingga berdasarkan  hasil  tersebut  maka  hipotesis
diterima.  Dengan  demikian,  maka sesuai dengan hipotesis atau tanda koefisien yang negatif
menunjukkan bahwa semakin tinggi RATING (Peringkat Obligasi) maka YTM obligasi akan
menurun (semakin kecil). Rating bersifat mereduksi YTM sebesar -6, hal ini terlihat dari
koefisien   ketika   data   penelitian   diregres.   Rating   atau   peringkat   obligasi berkorelasi
negatif dengan yield to marturity yang artinya jika nilai variabel rating semakin tinggi, koefisien
yang negatif pada variabel rating membuat nilai rating mereduksi nilai YTM, peringkat obligasi
yang tinggi menandakan resiko yang rendah terhadap obligasi, karena rating menggambarkan
kemampuan keuangan perusahaan dalam melunasi dan membayar kupon obligasinya pada saat
jatuh tempo, hal ini senada dengan prinsip low risk low return yang artinya semakin rendah
resiko semakin rendah keuntungan dari investasi.

DER (Debt to Equity Ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap YTM obligasi.
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel DER (Debt to Equity
Ratio) secara statistik signifikan pada α = 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 1,590 dan
probabilitas 0,1176 sehingga berdasarkan hasil tersebut maka DER (Debt to Equity Ratio)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap YTM obligasi. Dengan demikian, maka sesuai
dengan hipotesis atau tanda koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin besar DER
(Debt to Equity Ratio) maka YTM obligasi akan meningkat (semakin besar).

LnSIZE (ukuran perusahaan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap YTM obligasi.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel LnSIZE
(ukuran perusahaan) secara statistik signifikan pada α = 0,05, dengan nilai t hitung sebesar -
0,075 dan probabilitas 0,6 sehingga penelitian ini berhasil menemukan pengaruh negatif dan
signifikan antara LnSIZE (ukuran perusahaan)   terhadap   yield   obligasi.   Dimana   dari   nilai
signifikansi   yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan memiliki arah
koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -0,52. Sesuai dengan arah koefisiennya yang negatif
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maka hal ini menunjukkan bahwa semakin besar size (ukuran perusahaan) maka yield obligasi
akan semakin kecil. Sesuai dengan pendapat Bhojraj dan Sengupta (2003) yang menyatakan
bahwa semakin besar perusahaan akan mempunyai peringkat obligasi yang lebih tinggi karena
risiko pasarnya rendah sehingga akan menurunkan yield.

Sedangkan koefisien determinasi (R²) yang mengukur seberapa jauh kemampuan model yang
dibentuk dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari tabel 4.6 diperoleh angka koefisien
determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,321. Hal ini berarti bahwa 32,1 % variasi yield to marturity
(YTM) dapat dijelaskan oleh variasi dari satu variabel independen dan 2 variabel kontrol yaitu
RATING, DER dan Ln SIZE. Sedangkan sisanya 67,9% dijelaskan oleh faktor atau variabel
yang lain diluar model regresi.

D. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara peringkat obligasi terhadap yield
obligasi diterima dengan tingkat signifikansi 5%. Dimana dari nilai signifikansi  yang  dihasilkan
lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar 0,0003  dan memiliki arah koefisien regresi yang negatif
yaitu sebesar -6,03. Sesuai dengan arah koefisiennya yang negatif maka hal ini menunjukkan
bahwa jika peringkat obligasi mengalami kenaikan maka yield obligasi menurun dan begitu juga
sebaliknya.

Obligasi dengan risiko kegagalan pembayaran yang relatif lebih tinggi (ratingnya lebih rendah)
akan menawarkan yield yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang risikonya relatif
lebih kecil (ratingnya lebih tinggi), dengan hasil pengujian   ini   juga   dapat   disimpulkan
bahwa   investor   mempertimbangkan peringkat  obligasi  dalam  keputusan  investasinya,
sehingga  mekanisme  harga pasar obligasi secara tidak langsung dipengaruhi peringkat obligasi
yang memicu permintaan suatu obligasi di pasar uang.  Hal ini sesuai dengan pendapat Sharpe,
dkk (2005) yang menyatakan obligasi yang berperingkat investasi memiliki harga yang
superpremium dan memiliki yield yang rendah. Lebih lanjut Ratih (2006) menyatakan bahwa
obligasi dengan peringkat rendah merupakan obligasi yang berisiko. Implikasinya obligasi
dengan peringkat rendah harus menyediakan YTM lebih tinggi karena untuk mengkompensasi
kemungkinan risiko yang besar. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
peringkat obligasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield obligasi. Tetapi tidak sesuai
dengan yang dilakukan oleh Nurfauziah dan Setyarini (2004) yang menunjukkan bahwa
peringkat obligasi tidak berpengaruh terhadap yield obligasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka hipotesis penelitian terdukung dan memberikan
bukti empiris bahwa RATING (peringkat obligasi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
YTM obligasi. Hal ini senada dengan prinsip low risk  low  return  yaitu  sebuah keputusan
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investasi  yang  rendah  resiko  akan memiliki nilai pengembalian atau keuntungan yang rendah
pula. Pada obligasi yang beredar di pasar modal, kemampuan penerbit obligasi dalam
mengembalikan hutang dan membayar kupon tepat waktu dapat dilihat dari peringkat obligasi
tersebut, sehingga peringkat obligasi menggambarkan kemungkinan resiko pada masing-masing
obligasi yang diperdagangkan. Dengan merujuk pada hasil penelitian  ini,  peringkat  obligasi
dapat  digunakan  untuk  menunjukkan  risiko default atau gagal bayar dari hutang (obligasi)
emiten di masa yang akan datang. Sehingga bagi investor yang risk taker yang ingin berinvestasi
pada obligasi maka sebaiknya membeli obligasi yang memiliki rating yang rendah karena akan
menawarkan yield yang tinggi, sedangkan bagi investor yang risk averter maka sebaiknya
membeli obligasi yang memiliki rating yang tinggi karena memiliki risiko default yang rendah
akan tetapi menawarkan yield yang rendah.

B. Saran
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan saran untuk
penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah:

1. Dalam periode penelitian yang hanya pada tahun 2016 dan 2017, dimana pada tahun
tersebut hanya diperoleh jumlah sampel adalah 45 obligasi korporasi dengan 4 kriteria
sampel.

2. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel dan 2
variabel kontrol. Dimana berdasarkan hasil penelitian ketiga variabel  tersebut
memberikan  nilai  adjusted  R  square  sebesar  0,32 sehingga masih terdapat 0,78 faktor
atau variabel lain yang dapat mempengaruhi yield obligasi.

Merujuk pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai
berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik pelu dipertimbangkan penambahan
periode penelitian agar hasilnya lebih dapat mewakili kondisi yang ada dengan
menggunakan sampel yang lebih besar kemudian dapat menambah variabel atau faktor
lain yang mempengaruhi yield obligasi, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan 1
variabel bebas, yang mana nilai adjusted R square keempat variabel tersebut adalah
sebesar 0,32 atau 32%, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 78% faktor
atau  variabel  yang  dapat  mempengaruhi  yield  obligasi  selain keempat variabel bebas
tersebut. Adapun variabel tersebut merujuk pada penelitian sebelumnya, maka variabel
ekonomi makro yang lain dapat ditambah yaitu tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan
GNP.

2. Bagi praktisi bisnis terutama yang bergerak di bidang obligasi, penelitian ini menegaskan
bahwa rating obligasi dapat mempengaruhi minat dan permintaan  surat  hutang  di  pasar
modal,  sehingga  menjaga  peringkat obligasi merupakan salah satu cara menjaga nilai
atau harga obligasi tetap stabil.

3. Bagi investor, penelitian ini menunjukan bahwa investasi pada obligasi yang  memiliki
peringkat  rendah  akan  menghasilkan  yield  to  marturity yang tinggi begitu pula
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sebaliknya, obligasi berperingkat tinggi akan menghasilkan yield to marturity yang
rendah namun memiliki resiko gagal bayar yang rendah.

4. Bagi pengambil kebijakan, berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dalam penelitian
ini menunjukan bahwa pasar obligasi mengalami peningkatan emisi dari tahun ke tahun
sehingga perlu ada perhatian dan regulasi yang lebih mengingat jumlah emisi dan
aktivitas yang terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Sartono. 2014. Manajemen Keuangan:Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat.
Yogyakarta:BPFE

Ahmad, Kamaruddin. 2004. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio.
Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta.

Ang,  Robbert.  1997.  Buku  Pintar:  Pasar  Modal  Indonesia.  Jakarta:Mediasoft Indonesia.

Arifin, Zainal. 2005. Teori Keuangan & Pasar Modal. Edisi Pertama. Cetakan Pertama.
Yogyakarta:Penerbit Ekonisia.

Bank Indonesia. 2017. Tabel Emisi Obligasi. http://www.BI.go.id/Tabel_Emisi

Bond Pricing Theorems. http:// www.comap.com/FloydVest/Course/PDF/ Bond_ Pricing
_Theorems.pdf

Bursa Efek Indonesia. 2017. Quarterly Statistic. http://www.idx.co.id/id-i
d/beranda/publikasi/statistik.aspx

Bhojraj, Sanjeev dan Sengupta. Partha. 2003. “Effect of Corporate Governance on Bond Ratings
and Yields: The Role of Institusional Investor and Outside Directors” Emerald Insight.
Finance Journal.

Bodie,  Zvi,  Kane,  Alex,  Markus,  Alan  J.  2006.  Investasi.  Buku  2.  Edisi  6.
Jakarta:Salemba Empat.

Brigham dan Gapenski. 1999. Intermediate Financial Management, The Dryden Press, New
York.

Corporate Rating PEFINDO. http://pefindo.com/index.php/pageman/page/publications. php



277

Crabtree,  Aaron  D  dan  Maher.  John  J.  2005.  “Earning  Predictability,  Bond Ratings   and
Bond   Yields”.   Review   of   Quantitative   Finance   And Accounting. Vol. 25. h.
233-253.

Daniati, Ninna dan Suhairi. 2006. “Pengaruh Kandungan Informasi Komponen
Laporan Arus Kas, Laba Kotor, Dan Size Perusahaan Terhadap Expected

Return  Saham  (Survey  Pada  Industri  Textile  Dan  Automotive  Yang Terdaftar Di BEJ)”.
SNA 9 Padang, h. 1-23.

Darmadji,  Tjiptono  dan  H.M.  Fakhruddin.  2008.  Pasar  Modal  di  Indonesia: Pendekatan
Tanya Jawab. Edisi 2. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.

Dony.  2016.  “Metode  Skoring  dan  Metode  Fuzzy”.  JNTETI,  Vol.  5,  No.  4, November
2016

Eko Prasetio dan Sri Astuti. 2003. “Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum, Pada Saat, dan
Sesudah Perubahan Bond Rating”. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.

Fabozzi, Frank J. 2000. Bond Markets, Analysis dan Strategies. Fourth Edition. Prentice Hall,
New Jersey.

Francis J. K dan Richard W. T. 1992. Schaum’s Outline of Investment. Mc Graw
Hill, Inc, New York.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. BP UNDIP,
Semarang.

Gumantri, Tatang Ary. 2007. Bauran Pendanaan, Prinsip Keuangan dan Siklus
Kehidupan Perusahaan. Jakarta:Usahawan.

Hadiasman, Ibrahim. 2008. “Pengaruh tingkat suku bunga, Peringkat obligasi, ukuran
perusahaan dan der terhadap yield to maturity Obligasi korporasi di bursa efek
Indonesia periode tahun 2004-2006”. Jurnal program studi Magister Manajemen
Program Pasca Sarjana Universitas diponegoro, Semarang.

Hawkins, Brown and Campbell.  1983. Rating Industrial Bonds.Morristown. N.J : Financial
Executive Research Foundation.

Hulwati. 2004. “Obligasi Syariah Di Malaysia: Legitimasi Kontrak Bay AL Inah dan Bay Al-
Dayn”. Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II, h. 235- 248.



278

Husnan. 2003. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (keputusan Jangka Pendek). Edisi
keempat. Yogyakarta:BPFE.

Jewell, Jeff dan Livingston, Miles. 2000. “The Impact of a Third Credit Rating on Pricing of
Bond”. The Journal of Fixed Income. Vol. 10, No.3, h. 69-85.

Jogiyanto.    2010.    Analisis    dan    Desain    Sistem    Informasi.    Edisi    IV.
Yogyakarta:Andi Offset.

Keown, Arthur J, Martin, John D, Petty, J William dan Scott, David F. 2004.
Manajemen   Keuangan:   Prinsip-prinsip   dan   Aplikasi.   Jilid   1.   Edisi
Kesembilan.  Jakarta:PT. Indeks.

Khurana, Inder K dan Raman, K. K. 2003. “Are Fundamentals Priced in The Bond Market?” .
Contemporary Accounting Research. Vol. 20, No.3, h.465-494.

Kusuma, Hadri dan Asrori. 2005. “Pengaruh Durasi dan Konveksitas Terhadap Sensitivitas
Harga Obligasi”. Journal Sinergi. Kajian Bisnis dan Manajemen. Vol 7 No. 2. Hal 35 –
52.

Linandarini, Ermi. 2010. “Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Peringkat Obligasi
Perusahaan Di Indonesia”. Skripsi Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Priambodo, R. E. A. 2006. “Relevansi ORI Secara Makro dan Mikro”. Usahawan.
No. 11, TH. XXXV, November, h. 42-47.

Purwanto dan Haryanto, Agus. 2004. “Pengaruh Perkembangan Informasi Rasio Laporan
Keuangan Terhadap Fluktuasi Harga Saham dan Tingkat Keuntungan Saham”. Jurnal
Akuntansi & Auditing, Vol. 1, No.1, h. 17-33.

Raharja dan M. Sari. 2008.”Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi
Peringkat Obligasi.” Jurnal MAKSI. Vol. 8, No. 2, hal 212-232.

Rahardjo,  Sapto.  2003.  Panduan  Investasi  Obligasi.  Jakarta:PT.  Gramedia Pustaka Utama.

Rahmi Erdem Aktug, Nandu (Nandkumar) Nayar, Jesus M Salas. 2015. "Are credit rating
agency analysts valuable?". The Journal of Risk Finance, Vol.16 Issue: 4, pp.378-394.

Ratih,  Sulistiastuti  Dyah.  2006.  Saham dan  Obligasi.  Edisi Pertama.  Cetakan Kedua.
Yogyakarta:Penerbit UAJY.



279

Rizzi, Joseph V, 1994, Determining Debt Capacity, Commercial Lending Review, Vol. 9, No. 2,
h. 25-34

Nurfauziah dan Setyarini, Adistien Fatma. 2004. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Yield  Obligasi  perusahaan  (Studi  Kasus  Pada  Industri Perbankan dan Industri
Finansial)”. Jurnal Siasat Bisanis, Vol. 2, No. 9, h.241-256.

Samsul. 2015. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Edisi 2. Jakarta:Erlangga.

Setyapurnama, Raden Y. S. 2005. “Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit
Terhadap Peringkat dan Yield Obligasi”. Tesis, Program Ilmu Akuntansi, UGM.

Sharpe, William F, Alexander, Gordon J dan Bailey, Jeffery V. 2005. Investasi
Edisi Keenam. Jilid 1. Jakarta:PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Statement  Financial  Accounting  Concept.  1978.  https://www.investopedia.com
/terms/s/sfac.asp

Suharli, Michell. 2005. “Studi Empiris Terhadap Dua Faktor Yang Mempengaruhi Return
Saham Pada Industri Food & Beverages di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal Akuntansi dan
Keuangan, Vol. 7, No. 2, h. 99-116.

Sunariyah.   2004.   Pengantar   Pengetahuan   Pasar   Modal.   Edisi   Keempat.
Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Tandelilin,   Eduardus   2007.   Analisis   Investasi   dan   Manajemen   Portofolio
.Yogyakarta:Kanisius.

Thompson, G Rodney dan Vaz, Peter. “Dual Bond Ratings: A test of The Certification Function
of rating Agencies”. The Financial Review, Vol. 25, No. 3, h. 457-471.

Van  Horne,  James  C  dan  Wachowicz,  John  M.  1997.  Prinsip – Prinsip Manajemen
Keuangan. Edisis Kesembilan. Buku Satu. Jakarta:Salemba Empat.

Weston, J. Fred dan Copeland, Thomas. E. 1994. Manajemen Keuangan. Jilid 1.Edisi Kedelapan.
Jakarta:Penerbit Erlangga.

Wibowo, Tri. 2005. “Dampak Pengumuman Bond Rating Terhadap Return Saham Study
Empiris  pada Perusahaan  Yang Terdaftar  di  Bursa Efek  Jakarta Tahun 2001-2005”.
Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Ziebart, David A dan Reiter, Sara A. 1992. “Bond Ratings, Bond Yields and Financial
Information”. Contemporary Accounting Research, Vol. 9, No. 1, h. 252-282



280

PENGARUH DIMENSI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TERHADAP
KEUNGGULAN BERSAING PADA UMKM SENTRA INDUSTRI KERIPIK DI JALAN

PAGAR ALAM BANDAR LAMPUNG

Oleh :

Siti Sarah Aidilah1

Ayi Ahadiat2

Yuniarti Fihartini3

(Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung)1

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

sitisarah.aidilah@students.unila.ac.id
ayiahadiat@gmail.com

yuniarti.fihartini@feb.unila.ac.id

ABSTRAK

UMKM industri keripik yang ada di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung memiliki potensi yang
bagus untuk dikembangkan sebagai salah satu produk unggulan daerah. Permasalahan utama
UMKM industri keripik pada dasarnya adalah penerapan Supply Chain Management (SCM)
yang belum maksimal. Penerapan SCM yang efektif dapat dimanfaatkan UMKM industri keripik
untuk dapat lebih memaksimalkan nilai yang mampu dihasilkan secara keseluruhan oleh
perusahaan, hal ini sekaligus juga dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan
bersaing di pangsa pasar yang ada. Memahami dan menerapkan SCM adalah kondisi yang
diperlukan untuk tetap kompetitif dalam persaingan global dan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara SCM
terhadap keunggulan bersaing. Dengan 5 dimensi praktek SCM yaitu Strategic supplier
partnership, Customer Relationship, Level of information sharing, Quality of information
sharing, dan Postponement. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan survey berupa kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian
ini adalah 47 UMKM yang ada di sentra industri keripik Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang dioperasikan oleh program
SPSS. Hasil penelitian ini mendukung kelima hipotesis yang diajukan. Kelima dimensi memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing, menunjukkan bahwa tingkat
praktek SCM yang lebih tinggi dapat mengarah pada peningkatan keunggulan bersaing.

Kata kunci: Supply Chain Management, Strategic supplier partnership, Customer Relationship,
Level of information sharing, Quality of information sharing, Postponement,
Keunggulan Bersaing.
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ABSTRACT

The MSMEs in the chips industry on Pagar Alam Street Bandar Lampung has good potential to
be developed as one of the regional particular products. The main problem with MSMEs in the
chips industry is basically the implementation of  Supply  Chain  Management  (SCM)  which
has  not  been  maximized.  The effective application of SCM can be utilized by the MSMEs in
the chips industry to be able to maximize the value that is able to be produced by the company as
an entirety, and help the company to achieve competitive advantage in the existing market share.
Understanding and also implementing SCM is a necessary condition to remain competitive in
global competition and increase profitability.

The purpose of this research is to analyze the influence of Supply Chain Management toward
competitive advantage. Five dimensions of SCM practice are Strategic supplier partnership,
Customer Relationship, Level of information sharing, Quality of information sharing, and
Postponement. The type of research used is quantitative descriptive research using a survey in
the form of a questionnaire. The population and sample in this research is 47 MSMEs that exist
in  chips  industrial  center  of  Pagar  Alam  Street  Bandar  Lampung  and  data collected by
using questioners. Technique analysis used is multiple linear regression that operated by SPSS
program. The results of this study support the five proposed hypotheses. The five dimensions
have a positive and significant influence on competitive advantage, indicating that higher levels
of SCM practice can lead to increased competitive advantage.

Keyword: Supply Chain Management, Strategic supplier partnership, Customer Relationship,
Level of information sharing, Quality of information sharing, Postponement,
Competitive Advantage.
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PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang
Dewasa ini persaingan dalam dunia bisnis menjadi semakin kompetitif dan menunjukan
perubahan yang sangat cepat terjadi, mulai dari kemajuan teknologi, sistem perdagangan
globalisasi dan stabilitas ekonomi politik dunia (Handfield, 2002). Persaingan yang semakin
ketat mendorong perusahaan untuk lebih mampu memahami perubahan struktur dan memilih
strategi yang efektif demi mempertahankan posisi bersaingnya dalam menghadapi kompetitor.
Perusahaan dituntut untuk terus bergerak mengikuti perubahaan yang ada dan beradaptasi
dengan kondisi lingkungan yang dinamis dan semakin modern. Perusahaan harus memiliki
strategi yang efektif dan efisien agar mampu bertahan dalam persaingan dan mampu mencapai
keunggulan bersaing.

Keunggulan bersaing menurut Porter (2008) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk meraih
keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh   pesaing   di   pasar   dalam   industri
yang   sama.   Keunggulan   bersaing (competitive advantage) pada dasarnya berkembang dari
nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan kepada pembelinya yang melebihi biaya dalam
menciptakannya.  Nilai  merupakan  sesuatu  yang  bersedia  dikorbankan  atau dibayar oleh
pembeli. Nilai yang unggul berasal dari penawaran harga yang lebih rendah dibandingkan
dengan harga yang ditawarkan pesaing dengan manfaat yang sepadan atau memberikan manfaat
unik yang lebih daripada sekedar mengimbangi harga yang lebih tinggi. Perusahaan harus
mampu menciptakan produk yang bernilai  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  biaya  yang
dikeluarkan  serta  dapat memberikan rasa puas dan keuntungan kepada konsumen atas
pengorbanan yang telah diberikan (biaya).

Perusahaan dapat mengimplementasikan Supply Chain Management untuk meraih keunggulan
bersaing dalam pangsa pasar. Supply   chain   management (SCM) adalah sekumpulan perangkat
untuk mengefisiensikan hubungan pada pemasok, manufaktur, gudang, dan penyimpanan,
sehingga barang diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah  yang tepat, lokasi  yang tepat,
waktu  yang tepat untuk   meminimalkan   biaya   dan   memberikan   kepuasan   layanan
terhadap konsumen (Christopher and Martin, 2011). Supply chain management juga dapat
didefinisikan sebagai jaringan organisasi yang melibatkan hubungan upstream dan downstream
dalam proses dan aktivitas yang berbeda yang memberi nilai dalam bentuk produk dan jasa pada
konsumen (Metters, 1997 dalam Karimi and Rafiee, 2014).

Objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  UMKM  yang  ada  di industri   keripik
Jalan   Pagar   Alam   Bandar   Lampung.   Peneliti   tertarik menggunakan UMKM industri
keripik sebagai objek penelitian karena Provinsi Lampung pada dasarnya mempunyai potensi
yang cukup besar dalam pengembangan agroindustri, terutama untuk agroindustri dengan
orientasi pasar antar daerah maupun ekspor, hal ini dikarenakan Provinsi Lampung mempunyai
potensi   lahan   pertanian   yang   cukup luas   untuk   kebutuhan   bahan   baku agroindustri,
sehingga memungkinkan sebuah pengembangan agroindustri dengan skala usaha yang optimal.
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Salah satu usaha sektor agroindustri yang memiliki prospek sangat potensial untuk
dikembangkan di provinsi Lampung adalah usaha pembuatan keripik. Menurut Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung (2018) bahwa daerah sentra produksi keripik
di Lampung terletak di Bandar Lampung. Keripik merupakan komoditas utama yang menjadi
andalan ekspor Provinsi Lampung selain buah pisang dan tepung pisang.

Meningkatnya jumlah industri keripik khususnya di Bandar Lampung tentu berdampak pada
kurangnya ketersediaan bahan baku yang membuat harga keripik cukup mahal yaitu berkisar
Rp.40.000-50.000. Kondisi ini jelas bertolak-belakang dengan harga bahan baku di pedesaan,
berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur kepada Bapak Hartono salah satu petani pisang di
Desa Sidokaton Kecamatan Gisting (Tanggamus-Lampung), bahwa harga pisang hanya berkisar
Rp. 500 - Rp. 2.000 perkilogramnya dan itupun harus dibawa ke tempat pengepul. Permasalahan
yang terjadi pada dasarnya adalah kurangnya informasi antara penghasil bahan  baku  (petani)
dengan produsen keripik. Perlu  adanya  sebuah kerja sama yang baik untuk dapat saling
menunjang aktivitas usaha yang dijalankan. SCM dapat dimanfaatkan UMKM industri keripik
yang ada di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung ini untuk mengatasi masalah atau hambatan
yang ada mulai dari ketersediaan bahan baku hingga pendistribusian dan penjualan langsung
kepada konsumen serta memaksimalkan nilai yang dapat dihasilkan secara keseluruhan oleh
perusahaan.

UMKM  industri  keripik  yang  ada  di  Jalan  Pagar  Alam  Bandar  Lampung sangat berpotensi
untuk dikembangkan Meningkatnya  jumlah  penjualan,  variasi produk  dan  kapasitas produksi
menunjukan bahwa industri keripik sangat berpotensi untuk dikembangkan. Perkembangan
usaha keripik yang cukup nyata ini mendorong pengusaha keripik dan Pemerintah Kota Bandar
Lampung untuk terus meningkatkan strategi usaha dan pangsa pasar sehingga diharapkan dapat
menjadikan keripik sebagai salah satu produk unggulan Kota Bandar Lampung. Pengembangan
industri keripik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai strategi yang diharapkan mampu
membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing di pangsa pasar yang ada.

Keunggulan bersaing adalah keunggulan atas pesaing yang didapat dengan menyampaikan nilai
pelanggan yang lebih besar, melalui harga yang lebih  murah atau dengan menyediakan lebih
banyak manfaat yang sesuai dengan penetapan harga yang lebih tinggi (Barney dan Hesterley,
2008). Menurut Li et al, (2006) terdapat lima indikator yang membangun keunggulan bersaing
suatu perusahaan, diantaranya yaitu harga, kualitas, delivery dependability, inovasi produk dan
time to market. Kondisi persaingan yang semakin ketat terjadi pada UMKM industri keripik  di
Jalan  Pagar  Alam  Bandar  Lampung,  kondisi  persaingan  tersebut ditandai dengan penawaran
harga yang bervarisasi dan kompetitif antara UMKM satu  dengan  yang  lainnya.  Harga  yang
ditawarkan  berkisar  Rp.  40.000 – Rp50.000. Keunggulan bersaing pada dasarnya dapat
diperoleh dengan memaksimalkan nilai yang mampu dihasilkan secara kesuluruhan oleh
perusahaan melalui penerapan SCM yang optimal.
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Menurut Li et al. (2006) terdapat lima dimensi SCM yaitu strategic supplier partnership
(hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan supplier), customer relationship (hubungan
dengan pelanggan), level of information sharing (tingkat kepentingan dalam berbagi informasi
dengan mitra bisnis dalam rantai pasokan), quality of information sharing (kualitas dalam
berbagi informasi) dan postponement (penundaan). Lima dimensi SCM tersebut dapat dijadikan
sebuah pertimbangan bagi UMKM industri keripik untuk menerapkan SCM secara optimal.
SCM yang diimplementasikan dengan baik dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai
keunggulan bersaing karena penerapan SCM mampu meminimalisir keseluruhan biaya untuk
memenuhi dan melayani kebutuhan konsumen, hal ini sekaligus dapat mengurangi efek
persaingan yang ada di pasar.

SCM sebagai suatu mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan
kegiatan yang terlibat dalam mengonversikan bahan baku menjadi barang jadi seharusnya
mampu membantu suatu perusahaan mencapai tujuannya, namun salah satu permasalahan umum
yang dihadapi oleh UMKM industri keripik yang ada di Bandar Lampung ini adalah berkaitan
dengan pengadaan  bahan  baku.  Berdasarkan  wawancara  tidak  terstruktur  kepada  Ibu Shinta
salah satu pemilik industri keripik, bahwa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan
bahan baku yaitu faktor musiman yang membuat harga fluktuatif pada bahan baku dan tentu
berdampak langsung terhadap kontinuitas produksi.

Permasalahan lain yang juga timbul menurut Ibu Shinta adalah berkaitan dengan akses terhadap
modal atau keterbatasan modal, kurangnya nilai tambah pada  produk,  pemasaran  dan
pendistribusian  produk,  peranan  teknologi  yang masih kurang dioptimalkan, tenaga kerja
(sumber daya manusia), kurangnya keahlian dalam mengelola kemitraan dan ancaman
pendatang. Ketidakefektifan komunikasi antara UMKM dengan pihak pemasok juga menjadi
daftar masalah yang dihadapi UMKM industry keripik. Pemasok yang kurang terbuka dalam hal
informasi ketersediaan bahan baku terkadang mengharuskan pihak UMKM mengeluarkan biaya
yang lebih untuk mendapatkan produk tersebut dengan alasan produk yang terbatas dan UMKM
dalam posisi yang sangat membutuhkan. Permasalahan  tersebut  berdampak  pada
terhambatnya  pengadaan  barang  yang tidak sesuai dengan jadwal atau perjanjian yang sudah
ditetapkan sebelumnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini mengindikasikan bahwa
penerapan SCM oleh UMKM industri keripik ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih
perlu  dilakukan  adanya  perbaikan dari  SCM  yang  sejauh  ini  telah diterapkan agar dapat
membantu UMKM menjalankan kegiatannya dengan lebih baik lagi.

B.   Identifikasi Masalah
UMKM industri keripik yang ada di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung memiliki potensi yang
bagus untuk dikembangkan sebagai salah satu produk unggulan daerah. Pengembangan UMKM
industri keripik dalam pelaksanaannya banyak menemui permasalahan-permasalahan yang
menghambat kemajuan usaha tersebut. Permasalahan umum yang dihadapi UMKM industri
keripik berdasarkan wawancara informal adalah berkaitan dengan pengadaan bahan baku, hal ini
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tentu bertolak  belakang  dengan  kondisi  lahan  pertanian  di  Provinsi  Lampung  yang cukup
luas.

Faktor musiman juga tidak bisa dijadikan sebagai alasan mutlak untuk ketersedian bahan baku,
karena dengan adanya konsep supply chain management (SCM) sebagai suatu mekanisme yang
menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat dalam
mengonversikan bahan baku menjadi barang jadi seharusnya mampu membantu suatu
perusahaan mencapai tujuannya. Permasalahan utama UMKM industri keripik pada dasarnya
adalah penerapan SCM yang belum maksimal, karena tidak semua UMKM industri keripik
memahami konsep SCM dengan baik, meskipun secara sadar atau tidak setiap industri pasti
melalui tahap-tahap yang ada pada SCM. Penerapan SCM yang efektif sebenarnya dapat
dimanfaatkan UMKM industri keripik untuk dapat lebih memaksimalkan nilai yang mampu
dihasilkan secara keseluruhan oleh perusahaan, hal ini sekaligus juga dapat membantu
perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing di pangsa pasar yang ada. Berdasarkan latar
belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah  strategic  supplier  partnerships  berpengaruh  terhadap  keunggulan bersaing
pada UMKM industri keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

2. Apakah customer relationship berpengaruh terhadap keunggulan bersaing pada UMKM
industri keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

3. Apakah   level   of   information   sharing   berpengaruh   terhadap   keunggulan bersaing
pada UMKM industri keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

4. Apakah  quality  of  information  sharing  berpengaruh  terhadap  keunggulan bersaing
pada UMKM industri keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

5. Apakah   postponement   berpengaruh   terhadap   keunggulan   bersaing   pada UMKM
industri keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

A.   Supply Chain Management (SCM)
1. Definisi supply chain management (SCM)
Metters (1997) dalam Karimi and Rafiee (2014) mendefinisikan manajemen rantai pasokan
(supply chain management - SCM) sebagai strategi manajemen dari seluruh fungsi bisnis yang
meliputi beberapa aliran, hulu atau hilir, untuk beberapa aspek pada sistem rantai pasokan. SCM
mencakup pemasok, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa, perusahaan distributor, grosir
atau pengecer yang mengantarkan produk atau jasa ke konsumen akhir (Heizer dan Render,
2015). SCM pada dasarnya merupakan aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan
menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Pengelolaan
SCM merupakan pendekatan untuk mengefisiensikan integrasi pemasok, produsen, gudang dan
toko-toko, sehingga barang yang diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang sesuai,
waktu dan lokasi yang tepat untuk meminimasi biaya serta memberikan kepuasan layanan
terhadap konsumen (Levi et al., 2000)
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Chopra  dan  Meindl  (2007)  menyatakan  bahwa  supply  chain  melibatkan seluruh bagian,
baik secara langsung atau tidak langsung, untuk memenuhi permintaan konsumen. Rantai
pasokan tidak hanya berkaitan dengan manufaktur dan pemasok, tetapi juga melibatkan
transportasi, gudang, retailer, dan pelanggan itu sendiri. Tujuan dari supply chain adalah
memaksimalkan keseluruhan nilai. Keseluruhan value supply chain adalah perbedaan diantara
nilai dari produk akhir terhadap pelanggan dan upaya rantai pasokan dalam memenuhi
permintaan.

Lee dalam Anatan dan Ellitan (2008) bahwa SCM sebagai integrasi proses bisnis dari pengguna
akhir melalui pemasok memberikan produk, jasa, informasi, dan bahkan peningkatan nilai untuk
konsumen dan karyawan. Perusahaan melalui penerapan SCM dapat membangun kerjasama
untuk mewujudkan jaringan kerja yang terkordinasi dalam penyediaan barang maupun jasa bagi
konsumen secara efisien. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulakan bahwa SCM
merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan aliran material dan informasi mulai dari hulu
hingga hilir guna meningkatkan rantai nilai di mata pelanggan (Levi et al., 2003).

2. Konsep supply chain management (SCM)
SCM lebih menekankan pada bagaimana perusahaan memenuhi permintaan konsumen   yang
tidak   hanya   sekedar   menyediakan   barang,   tetapi   juga mewujudkan nilai tambah barang
dan jasa yang berfokus pada efisiensi dan efektifitas dari persediaan, aliran kas dan aliran
informasi. Aliran informasi merupakan  aliran terpenting dalam pengelolaan  rantai pasokan
karena dengan adanya  informasi  maka  pihak  pemasok  dapat  menjamin  ketersediaan
material lebih tepat waktu, memenuhi permintaan konsumen lebih tepat waktu, memenuhi
permintaan  konsumen  lebih  cepat  dengan  kuantitas  yang  tepat  sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan kinerja rantai pasok secara keseluruhan (Anatan dan Ellitan, 2008).

Chopra   dan   Meindl   (2007)   menjelaskan   rantai   pasokan   menimbulkan gambaran atas
pergerakan produk atau pasokan dari supplier kepada pembuat produk, distributor, pengecer,
serta pelanggan sepanjang rantai. Rantai pasokan biasanya melibatkan variasi dari tahapan,
tahapan ini meliputi:

1)   Pelanggan (customer)
2)   Pengecer (retailer)
3)   Distributor
4)   Pembuat produk (manufacturer)
5)   Komponen atau supplier bahan baku (supplier).

a. Chain 1: Suppliers
Jaringan rantai pasokan akan dimulai dari suppliers yang merupakan sumber penyedia bahan
pertama. Bahan pertama bisa berupa bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan
dagangan, subassemblies, suku cadang, dan sebagainya. Mata rantai yang pertama dimulai
dari suppliers yang bisa berarti suppliers’ suppliers atau sub-suppliers.

b. Chain 1-2 : Suppliers – Manufacturer
Rantai kedua dari rantai pasokan adalah manufacturer yang melakukan fabrikasi, merakit,
mengkonversi, memproduksi, mengolah dan melakukan finishing. Manufacturer mempunyai
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hubungan dengan suppliers untuk melakukan penghematan biaya. Penghematan bisa
diperoleh dari persediaan bahan baku, setengah jadi dan bahan jadi yang berada di pihak
suppliers, manufacturer, dan tempat transit sebagai target untuk penghematan ini.

c. Chain 1-2-3: Suppliers – Manufacturer – Distribution
Penyaluran barang yang dihasilkan manufacturer disebut distribusi. Sistem distribusi
terdapat berbagai macam, barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang
distributor atau wholesaler atau pedagang besar dalam jumlah yang besar dan pedagang
besar menyalurkan dalam jumlah yang kecil kepada retailers atau pengecer.

d. Chain 1-2-3-4: Suppliers – Manufacturer – Distribution – Retail Outlets
Pedagang  besar  menyimpan  barang  dalam  jumlah  yang  besar  di  gudang sebelum
disalurkan kepada pengecer, meskipun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang
hasil produksinya kepada konsumen, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan
kebanyakan menggunakan pola ini dengan melalui pengecer.

e. Chain 1-2-3-4-5: Suppliers – Manufacturer – Distribution – Retail Outlets –
Customers
Customers merupakan rantai terakhir dalam rantai pasokan. Para pengecer atau retail
menawarkan dan menjual barang langsung pada konsumen atau pengguna barang tersebut.
Mata rantai pasokan berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba pada pemakai langsung
produk atau jasa tersebut.

Konsep rantai pasokan menurut Metters (1997) dalam Karimi and Rafiee (2014) pada hakikatnya
menyangkut hubungan upstreams dan downstreams untuk menghasilkan nilai yang terwujud
dalam ultimate customers, dahulu, hubungan dengan suppliers (upstream) dan hubungan dengan
wholesaler, retailer (downstreams) dianggap sebagai hubungan antar pihak yang berlainan
kepentingannya dan bahkan berlawanan sehingga kurang ada kerjasama yang erat. Konsep rantai
pasokan merupakan perpanjangan dari konsep logistik. Manajemen logistik hanya berfokus pada
pengaturan aliran barang di dalam perusahaan sedangkan manajemen rantai pasokan
mengintegrasikan seluruh mata rantai pengadaan barang mulai dari hulu sampai ke hilir bahkan
sampai pelanggan terakhir.

3. Strategi supply chain management (SCM)
Strategi SCM diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan yang diinginkan dalam
strategi perusahaan. Inovasi terhadap pendekatan–pendekatan strategi SCM akan membuat
perusahaaan dapat unggul dalam persaingan. Perencanaan strategi SCM diperlukan beberapa
sumber–sumber pengambilan keputusan.  Suatu  perspektif  strategi  untuk  sumber  dari  dalam
dan  dari  luar perusahaan bertujuan agar mampu bersaing berdasarkan diferensiasi produk atau
fokus. Unsur–unsur pembuatan strategi supply chain management menurut Sisilan dan Satir
dalam Siagian (2005) terdiri dari faktor primer (keunggulan bersaing, fleksibilitas permintaan)
dan faktor sekunder (kapabilitas proses, batas waktu proses dan risiko strategi) :
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a. Faktor primer
1)   Keunggulan bersaing

Secara umum keunggulan bersaing dapat diperoleh melalui diferensiasi produk,
kepeloporan biaya (berusaha meminimalisasi biaya tanpa mengurangi nilai dan kualitas
produk), respon yang cepat ditandai dengan sifat fleksibel, reliabel, dan cepat tanggap
terhadap perubahan-perubahan.

2)   Fleksibilitas permintaan
Fleksibilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu produk itu sendiri, campuran produk,
volume, dan tipe pengantaran. Pengukuran dan fleksibilitas dapat dilihat dari ketepatan
pengantaran dan peramalan permintaan yang tepat.

b. Faktor sekunder
1)   Kapabilitas proses

Faktor kapabilitas berkaitan dengan sejauh mana perusahaan dapat menjalankan
aktivitas-aktivitas  yang  dibutuhkan  dan  sangat  tergantung pada tipe kegiatan.

2)   Kematangan proses
Faktor kematangan proses sangat berkaitan dengan tingkat kinerja proses, bagaimana
proses ini dapat tanggap dan memenuhi penawaran pasar.

3)   Risiko strategi
Risiko strategi mencakup penyebaran risiko, yaitu risiko yang diterima perusahaan akibat
adanya kebocoran informasi tentang produk dan layanannya, baik itu yang diterima atau
diberikan pemasok, sehingga pesaing dapat mengetahui strategi-strategi perusahaan.

Strategi operasional dalam SCM lebih dikenal dengan strategi supply chain. Strategi  ini
didefinisikan  sebagai  kumpulan  kegiatan  dan  aksi  strategis  di sepanjang supply chain yang
menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan
sumber daya yang ada pada supply chain (Anatan dan Ellitan, 2008). Strategi supply chain
mengarah pada perencanaan jangka panjang untuk menciptakan produk yang murah, berkualitas,
tepat waktu, bervariasi, dan mendukung supply chain untuk mencapai tujuan–tujuan strategis
yang  telah  ditetapkan.  Tujuan  dapat  dicapai  dengan  cara  perusahaan  harus memiliki
kemampuan  untuk  beroperasi  secara  efisien,  menciptakan  kualitas produk yang tinggi,
respon cepat terhadap kebutuhan konsumen, fleksibel, dan inovatif dalam merespon perubahan
yang terjadi dalam perusahaan.

4. Dimensi supply chain management (SCM)
Li  et  al.  (2006)  menjelaskan  terdapat  lima  dimensi  dari  Supply  ChainManagement (SCM)
yaitu:
1)   Strategic supplier partnership

Strategic supplier partnership didefinisikan sebagai hubungan jangka panjang antara
perusahaan dengan supplier. Strategi ini lebih berfokus untuk melakukan perencanaan
bersama  (mutual  planning)  dan  melakukan  upaya  pemecahan masalah bersama antara
perusahaan dan supplier (Gunasekaran, 2001 dalam Li et al., 2006). Perusahaan yang
melakukan strategi bermitra dengan supplier tentu akan bekerja secara efektif dengan
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beberapa supplier yang mau berbagi tanggung jawab untuk menciptakan dan mensukseskan
suatu produk.

2) Customer relationship
Customer relationship merupakan beberapa kumpulan praktek yang bertujuan untuk
mengelola keluhan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang yang baik  dengan
pelanggan,  dan  meningkatkan  kepuasan  pelanggan.  Hubungan dengan pelanggan
(customer relationship) merupakan komponen yang penting dalam menerapkan manajemen
rantai pasokan. Keuntungan bagi perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan
pelanggan karena adanya hubungan baik tersebut memungkinkan sebuah perusahaan untuk
melakukan diferensiasi produknya terhadap kompetitor, dapat meningkatkan loyalitas
pelanggan, dan dapat menciptakan value kepada pelanggan (Tan et al., 1997 dalam Li et al.,
2006).

3)   Level of information sharing
Level of information sharing adalah sejauh mana informasi penting dikomunikasikan
terhadap mitra usaha perusahaan. Tingkat pembagian informasi berkaitan dengan tingkat
kepentingan dan ketepatan informasi yang dikomunikasikan ke mitra bisnis dalam rantai
pasokan. Information sharing merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi
manajemen rantai pasokan (Childhouse dan Towill, 2003). Information sharing merupakan
salah satu dari building blocks yang menunjukkan hubungan yang solid antar mitra bisnis
yang tergabung dalam rantai pasokan. Information Sharing pada dasarnya memiliki dua
aspek penting yaitu kuantitas dan kualitas yang keduanya dianggap sebagai konstruk yang
memengaruhi information sharing. Aspek kuantitas (tingkat) information sharing mengacu
pada kepentingan  dan  ketepatan  informasi yang dikomunikasikan  pada mitra rantai
pasokan.  Informasi  yang  dibagikan  bisa  bervariasi  dari  level  strategik  hingga taktis,
baik informasi tentang aktivitas logistik maupun informasi pelanggan dan pesaing ( Lalonde,
1998 dalam Li et al. 2006).

4)   Quality of information sharing
Quality information sharing mengacu pada akurasi, ketepatan waktu, kecukupan informasi,
dan kredibilitas pertukaran informasi. Dampak quality of information sharing akan dirasakan
signifikan tergantung pada informasi yang dibagikan, kepada siapa informasi tersebut
dibagikan, kapan dan bagaimana informasi tersebut dibagikan (Monczka et al. 1998 dalam
Li et al. 2006). Information sharing di sepanjang rantai pasokan dapat menciptakan
fleksibilitas, tetapi untuk mencapai fleksibilitas tersebut diperlukan informasi yang akurat
dan tepat waktu, untuk itu distorsi informasi harus dihilangkan yaitu dengan mencapai
informasi seakurat mungkin dan perusahaan harus memastikan bahwa pergerakan informasi
berjalan lancar tanpa penundaan atau keterlambatan dan tidak terjadi distorsi atau paling
tidak keterlambatan dan distorsi yang terjadi diupayakan seminimum mungkin. Penggunaan
informasi yang relevan dan tepat waktu oleh elemen-elemen fungsional dalam rantai
pasokan merupakan kunci daya saing perusahaan.

5)   Postponement
Postponement (penundaan) didefinisikan sebagai praktik-praktik pembuatan, penyediaan
dan   pengiriman   dalam   rantai   pasokan   yang   memungkinkan perusahaan untuk lebih
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fleksibel dalam mengembangkan variasi produk yang berbeda untuk memenuhi perubahan
kebutuhan konsumen dan membedakan suatu produk untuk memodifikasi fungsi
permintaan. Dua pertimbangan utama dalam mengembangkan suatu strategi postponement
adalah dengan menentukan seberapa besar penundaan, penentuan langkah mana yang
digunakan untuk melalukan penundaan. Strategi ini perlu disesuaikan dengan tipe-tipe
produk, permintaan pasar, dan struktur hambatan dalam sistem manufaktur dan logistik
(Pagh dan Cooper, 1998 dalam Li et al., 2006).

B.   Keunggulan Bersaing
1. Definisi keunggulan bersaing
Porter (2008) mengemukakan keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien dengan produk atau jasa yang
memiliki nilai lebih atau dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Keunggulan bersaing
pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang dapat diciptakan perusahaan bagi para
pembelinya yang lebih dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menciptakannya.
Nilai atau manfaat inilah yang bersedia dibayar oleh pembeli, dan nilai yang unggul berasal dari
penawaran harga yang lebih rendah ketimbang harga pesaing untuk manfaat setara atau
penawaran manfaat unik yang melebihi harga yang ditawarkan.

Keunggulan bersaing adalah sejauh mana sebuah organisasi mampu menciptakan posisi yang
dapat dipertahankan sesuai pesaingnya. Perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing
senantiasa memiliki kemampuan dalam memahami perubahan struktur pasar dan mampu
memilih strategi pemasaran yang efektif. Strategi bersaing dimaksudkan untuk mempertahankan
tingkat keuntungan dan posisi ketika menghadapi persaingan (Goyal, 2001).

2. Tujuan dan strategi keunggulan bersaing
Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2002) sumber dari keunggulan bersaing terletak pada
kemampuan perusahaan untuk membedakan dirinya sendiri di mata konsumen dari pesaingnya
(value advantage) dan pada cara bekerja perusahaan dengan biaya yang rendah serta memperoleh
laba yang lebih tinggi (productivity advantage). Kedua vector advantage yang merupakan tujuan
strategis perusahaan yaitu :
1)   Productivity advantage

Semakin besar volume produksi suatu barang, biaya per satuan barang akan semakin kecil
karena fixed cost dibagi lebih merata dengan angka pembagi yang lebih besar, sedangkan
variable cost per satuan barang akan tetap, sehingga total cost per satuan barang akan
mengecil. Kenaikan pangsa pasar akan menaikkan volume produksi dan selanjutnya akan
menurunkan biaya produksi persatuan. Cara untuk menurunkan biaya produksi tidak hanya
dengan menaikkan pangsa pasar, tetapi bisa juga dengan menurunkan biaya logistik.

2)   Value advantage
Value advantage adalah kemampuan perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya di
mata konsumen dari pesaing. Perusahaan apabila tidak mampu membedakan produknya
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dengan produk pesaing maka barang atau produknya akan menjadi barang komoditas biasa
dan konsumen akan cenderung membeli jenis barang tersebut yang harganya paling murah.
Perusahaan harus menciptakan nilai tertentu dan memprioritaskan segmen tertentu untuk
mendapatkan value advantage.

3. Indikator keunggulan bersaing
Keunggulan bersaing terdiri dari kemampuan yang memungkinkan organisasi untuk
membedakan dirinya dari para pesaingnya dan merupakan hasil dari keputusan manajemen
kritis. Keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi
pelanggan atau pembeli. Li et al. (2006) mengemukakan terdapat lima indikator dalam
keunggulan bersaing, yaitu:
1)   Harga

Kotler (2005) mendefinisikan harga sebagai jumlah dari nilai yang dipertukarkan pelanggan
untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Harga juga dapat diartikan
sebagai suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan  pelanggan  untuk  mendapatkan
manfaat  dari  penggunaan  barang maupun jasa. Keunggulan bersaing dapat diperoleh
apabila setiap perusahaan memiliki kemampuan untuk menyajikan setiap proses dalam
operasi bisnisnya secara lebih baik dalam menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai
kualitas tinggi dengan harga yang bersaing, sehingga produk yang dihasilkan mampu
bersaing baik dari sisi kualitas, harga, penyerahan produk, dan fleksibilitas dibandingkan
pesaingnya di pasar (Heizer dan Render, 2015).

2)   Kualitas
Kualitas   produk   merupakan   fokus   utama   dalam   perusahaan,   kualitas merupakan
salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing sebuah produk. Menurut
Koufteros (1995) dalam Li et al. (2006) sebuah produk dapat dikatakan mampu bersaing
dipasaran jika perusahaan mampu menawarkan produk dengan memberikan nilai atau
manfaat lebih kepada pelanggan. Kualitas produk pada dasarnya merupakan suatu usaha
untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, dimana suatu produk tersebut memiliki
kualitas yang sesuai dengan standar  yang  telah  ditentukan,  dan  kualitas  merupakan
kondisi  yang  selalu berubah karena selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu
berubah.

3)   Delivery dependability
Delivery dependability digunakan untuk memantau kinerja pemasok dalam hal pengiriman
produk yang dibutuhkan oleh pelanggan secara tepat waktu, pesanan terkirim lengkap, dan
dengan kualitas terbaik. Waktu pengiriman dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif
perusahaan, saat perusahaan tersebut mampu untuk mengurangi waktu pengiriman pesanan
konsumen atau mengurangi waktu penyediaan jasa kepada konsumen (Stonebrake dan
Leong, 1994 dalam Li et al.,2006). Saling ketergantungan antara partner dalam jaringan
rantai pasokan akan menguatkan delivery product dan jasa dari hulu ke hilir sehingga
ketersediaan produk akan tesedia baik dalam ketepatan kuantitas dan waktu.
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4)   Inovasi produk
Inovasi adalah konsep yang lebih luas yang membahas penerapan gagasan, produk atau
proses yang baru. Inovasi merupakan hasil dari gagasan kreatif yang dimiliki perusahaan
(Amabile, 1996 dalam Li et al. 2006). Strategi Inovasi produk yang efektif seringkali
menjadi penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pengembangan
produk baru memerlukan upaya, waktu, kemampuan  termasuk  besarnya  resiko  dan  biaya
kegagalan,  namun  apabila inovasi produk yang dilakukan membuahkan hasil positif dan
dapat merambah pangsa pasar maka hal tersebut merupakan suatu keuntungan besar bagi
perusahaan. Cooper (2000) menjelaskan bahwa keunggulan produk baru sangat penting
dalam era global yang sangat kompetitif. Keunggulan tersebut tidak lepas dari
pengembangan produk inovasi yang dihasilkan, sehingga akan mempunyai keunggulan di
pasar yang selanjutnya akan menang dalam persaingan.

5)   Time to market
Time  to  market  adalah  sejauh  mana  sebuah  organisasi  mampu memperkenalkan  atau
meluncurkan  produk  baru  yang  lebih  cepat  daripada pesaing-pesaing lainnya (Vessey,
1991 dalam Li et al., 2006). Time to market merupakan dimensi yang penting dari
keunggulan bersaing, karena pada saat perusahaan  mampu  meluncurkan  produk  barunya
lebih  cepat  dibandingkan dengan pesaing, maka hal ini memungkinkan organisasi mampu
merebut pangsa pasar terlebih dahulu bahkan mampu memimpin pasar dan akan
menghasilkan laba yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang menyangkut time to market
diantaranya yaitu, perusahaan mampu memperkenalkan produk lebih cepat dibandingkan
kompetitor, pengiriman produk serta pengembangan produk yang lebih cepat dibandingkan
rata-rata industri.

D.   Rerangka Pemikiran
Rerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting agar dapat mempermudah
jalan pemikiran. Rerangka pemikiran yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:

Kerangka Pemikiran
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E.   Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada dan diuji kebenarannya
secara  ilmiah.  Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakan  di atas, maka hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah supply chain management (SCM) yang terdiri dari  strategic
supplier partnership, customer relationship, level of information sharing,   quality of information
sharing dan postponement diduga berpengaruh terhadap keunggulan bersaing pada UMKM
Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung. Hipotesis ini adalah:

H1 : Strategic supplier partnerships berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing pada
UMKM Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

H2 : Customer relationship berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing pada UMKM
Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

H3 :    Level  of  information  sharing  berpengaruh  positif  terhadap  keunggulan bersaing pada
UMKM Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

H4 :    Quality of information sharing berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing pada
UMKM Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

H5 : Postponement  berpengaruh  positif  terhadap  keunggulan bersaing  pada
UMKM Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

A.   Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
survey berupa kuesioner. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya
menyajikan gambaran lengkap mengenai pengaturan sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi
dan klarifikasi  mengenai suatu fenomana atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan
sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang
diuji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supply chain management (SCM)
yang terdiri dari  strategic supplier partnership, customer relationship,  level  of  information
sharing,  quality of  information  sharing  dan postponement  terhadap  keunggulan  bersaing
pada UMKM  Industri  Keripik  di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

Penelitian deskriptif merupakan dasar bagi semua penelitian. Penelitian deskriptif dapat
dilakukan secara kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik (Nazir, 2005). Sifat penelitian
ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research) yaitu penelitian yang bertujuan
menggambarkan dan menjelaskan sifat suatu keadaan yang sedang berjalan ketika penelitian
dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut.

B.   Objek Penelitian
Menurut Sugiyono (2013) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
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kemudian ditarik kesimpulannya.Objek dalam penelitian  ini  adalah  supply  chain  management
sebagai  variabel  X  (variabel bebas) dan keunggulan bersaing sebagai variabel Y (variabel
terikat). Penelitian ini dilakukan pada UMKM Industri Keripik yang ada di Jalan Pagar Alam
Bandar Lampung. Subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau
pengelola dari UMKM Industri Keripik yang ada di kawasan tersebut.

C.   Sumber Data
Berdasarkan sumber data yang diperoleh, sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan
menjadi dua jenis yaitu:
1.   Data Primer

Data primer adalah  data  yang  dikumpulkan  untuk    penelitian  dari  tempat aktual
terjadinya peristiwa yang diperoleh melalui berbicara dengan mereka, dengan mengamati
peristiwa, orang, dan objek; atau dengan menyebarkan kuesioner kepada orang-orang
(Sekaran, 2006). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner
kepada pemilik atau pengelola dari UMKM  Industri  Keripik  di  Jalan  Pagar  Alam
Bandar  Lampung.  Kuesioner tersebut berisi sejumlah pernyataan dan pertanyaan terkait
dengan penelitian yang sedang dilakukan mengenai pengaruh supply chain management
terhadap keungulan bersaing pada UMKM Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar
Lampung

2.    Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang ada (Sekaran, 2006).
Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti artikel, tulisan ilmiah, maupun
keterangan yang diperoleh dari buku maupun internet,  data  tersebut  terdiri  dari  data
UMKM  Industri  Keripik  yang  terkait dengan penelitian.

D.    Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karakterisik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik
kesimpulanya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  pemilik
UMKM  Industri  Keripik  di  Jalan  Pagar Alam Bandar Lampung. Jumlah pemilik UMKM
Industri Keripik di wilayah tersebut sebanyak 47 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto 2010).
Penelitian ini menggunakan semua anggota populasi yang dijadikan sumber data, yaitu sebagai
sampel dalam penelitian. Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik total sampling
atau sampel jenuh. Menurut Sugiyono  (2013)  sampel  jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel
bila  semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh
seluruh pemilik UMKM Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung yang berjumlah
47 orang.

E.    Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data atau cara memperoleh informasi atau dari berbagai sumber, dilakukan
dengan cara :
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1.   Kuesioner
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik riset lapangan (survei) dengan
cara menyebarkan kuesioner yang berisi lembaran pernyataan- pernyataan mengenai supply
chain management (SCM) dan keunggulan bersaing yang diberikan kepada pemilik UMKM
Industri Keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung dengan tujuan untuk memperoleh
sejumlah informasi yang dibutuhkan.

2.   Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan
terhadap beberapa literatur seperti buku, catatan, jurnal, internet dan laporan terkait
permasalahan dalam penelitian.

F.   Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Variabel yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu:
1. Variabel bebas (X)

Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel X dalam penelitian ini
yaitu supply chain management (SCM) yang terdiri dari strategic supplier  partnership  (X1),
customer  relationship  (X2),  level  of  information sharing (X3), level of information
quality (X4) dan postponement (X5).

2. Variabel terikat (Y)
Merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas (variabel X). Variabel Y
dalam penelitian ini yaitu keunggulan bersaing.  

Tabel 3.1 Operasional Variabel
Variabel Sub variabel Definisi Variabel Indikator Skala

Supply Chain
Management

(X)

Strategic
Supplier

Partnership X1

Merupakan hubungan
jangka panjang antara
organisasi dan
pemasoknya.

1. Mempertimbangkan kualitas
sebagai kriteria utama dalam
memilih pemasok.

2. Pemecahan masalah
bersama.

3.Membantu pemasok untuk
meningkatkan kualitas.

4. Memiliki program perbaikan
berkelanjutan.

5. Mempertimbangkan saran dari
pemasok sebagai
mitra usaha.

6. Melibatkan pemasok dalam
pengembangan produk.

Likert
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Variabel Sub variabel Definisi Variabel Indikator Skala
Customer

Relationship X2
Merupakan seluruh
rangkaian praktik yang
digunakan untuk tujuan
mengelola keluhan
pelanggan, membangun
hubungan jangka
panjang dengan
pelanggan, dan
meningkatkan kepuasan
pelanggan.

1. Frekuensi interaksi.
2. Frekuemsi evaluasi.
3. Mencari tahu keinginan dan

kebutuhan pelanggan.
4. Memfasilitasi

pelangan.
5. Mengevaluasi hubungan dengan

pelangan.

Likert

Level of
Information

Sharing
X3

Yaitu mengacu pada
kepentingan dan
ketepatan informasi
yang dikomunikasikan
pada mitra rantai
pasokan

1. Merencanakan dengan detail
kebutuhan produksi.

2. Bertukar informasi secara
berkesinambungan.

3. Informasi sesuai dengan yang
diinginkan.

4. Informasi dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan.

5. Informasi dapat
dimengerti dan
dipahami.

Likert

Supply Chain
Management

(X)

Quality of
Information

Sharing
X4

Yaitu mengacu pada
akurasi, ketepatan
waktu, kecukupan
informasi, dan
kredibilitas
pertukaran informasi.

1. Ketepatan waktu.
2. Informasi yang akurat.
3. Kelengkapan informasi.
4. Relevan.
5. Informasi dapat dipercaya.

Likert

Postpone-
ment
X5

Adalah praktik- praktik
pembuatan, penyediaan
dan pengiriman pesanan
dalam rantai pasokan.

1. Mendesain variasi produk.
2. Memperhitungkan rata-rata

jumlah persediaan bahan
yang harus dijaga.

3. Memastikan pemesanan
bahan baku secara tepat.

Likert
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Variabel Sub variabel Definisi Variabel Indikator Skala
Keunggulan

Bersaing
(Y)

Yaitu kemampuan
perusahaan untuk
memenuhi kebutuhan
pelanggan secara efektif
dan efisien dengan
produk atau jasa yang
memiliki nilai lebih atau
dengan biaya yang lebih
rendah dari pesaingnya.

1. Harga
 Harga kompetitif
 Penawaran Harga yang

lebih rendah dari pada
pesaing

 Harga yang sesuai dengan
kualitas

2. Kualitas
 Kualitas produk
 Keandalan produk
 Ketahanan produk

3. Delivery dependability
 Penyediaan jenis produk

sesuai kebutuhan pasar
 Ketepatan waktu dalam

pengiriman pesanan
 Penyediaan pelayanan

pengiriman yang handal
4. Inovasi produk
 Kesesuaian produk pesanan
 Penawaran produk baru

sesuai permintaan pasar
 Respon positif terhadap

permintaan pelanggan
 untuk produk baru.

5. Time to market
 Proses memasarkan produk

yang lebih cepat dari pesaing
 Pengenalan produk yang

lebih cepat dari pesaing
 Pemberian produk yang

sesuai
 Pengembangan produk

yang efektif.

Likert

Sumber : Li et al., 2006

G.  Skala Pengukuran Variabel
Pengisian  kuesioner  dalam  penelitian  ini  menggunakan  skala  likert  yang dilakukan untuk
mengukur jawaban responden dengan nilai sebagai berikut:
a. Diberi skor 5, dengan kategori Sangat Setuju (SS)
b. Diberi skor 4, dengan kategori Setuju (S)
c. Diberi skor 3, dengan katagori Netral (N)
d. Diberi skor 2, dengan katagori Tidak Setuju (TS)
e. Diberi skor 1, dengan katagori Sangat Tidak Setuju (STS)

H.  Teknik Pengujian Instrumen Penelitian
1. Uji validitas instrumen
Menurut  Sekaran  (2006)  validitas  adalah  memastikan  kemampuan  sebuah skala untuk
mengukur konsep yang dimaksudkan. Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan
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sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat tes
(kuesioner) dalam mengukur secara benar  apa  yang  diinginkan  peneliti  untuk  diukur.
Instrumen  dikatakan  valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur dan diinginkan
dengan tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang
terkumpul  tidak  menyimpang dari  gambaran  tentang variabel  yang dimaksud. Penelitian ini
menggunakan faktor analisis melalui program SPSS versi 22. Menurut Sekaran (2006) apabila
hasil model analisis faktor menunjukkan bahwa dengan signifikansi < 0,05 dan nilai Kaiser-
Mayer-Olkin (KMO), anti image, communalities serta factor loading >  0, 5, maka dinyatakan
valid dan sampel dapat diteliti lebih lanjut.

2. Uji reliabilitas instrumen
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran
konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika  jawaban  seseorang
terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013).
Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memberikan hasil uji reliabilitas dengan nilai
Croanbach’s Alpa > 0,60 dan nilai Croanbach’s Alpa > nilai Croanbach’s Alpa If Item Delete.

I.    Uji Asumsi Klasik
1. Uji normalitas
Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Cara yang dapat digunakan untuk
menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal adalah dengan
melakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap model yang diuji. Kriteria pengambilan keputusan
adalah apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05, maka residual memiliki distribusi
normal dan apabila nilai signifikansi atau probabilitas < 0.05, maka residual tidak memiliki
distribusi normal.  Selain  itu,  uji  normalitas  juga  dapat  dilakukan  dengan melakukan
analisis grafik normal probability plot dan grafik histogram. Dasar pengambilan keputusan
dalam  uji  normalitas  menurut  Ghozali  (2013)  sebagai berikut:
a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.

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

J.     Metode Analisis Data
1. Analisis kualitatif
Analisis dilakukan dengan cara pendekatan deskriptif yang digunakan untuk pemecahan
masalah  adalah  dengan  menguraikan  data  yang  berbentuk  kata, kalimat,  skema,  dan
gambar  seperti  literatur  serta  teori-teori  yang  berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
peneliti.
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2. Analisis regresi linear berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Menurut
Sugiyono (2013) analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan
(naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor
prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).  Analisis  regresi  yang  variabel  bebasnya
terdiri  atas  dua atau  lebih, regresinya disebut juga regresi berganda. Variabel bebas dalam
penelitian ini lebih dari dua variabel, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda.
Menurut Sugiyono (2013).

K.   Rancangan Pengujian Hipotesis
1. Uji signifikan parsial (uji t)
Menurut Sanusi (2013) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel
independent (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Y) pada
tingkat kepercayaan 95%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

1)   Ho tidak didukung dan Ha didukung jika t hitung > t tabel
2)   Ho didukung dan Ha tidak didukung t hitung ≤ t tabel

2. Uji signifikan simultan (uji F)
Menurut Sanusi  (2013)  uji  f digunakan  untuk  mengetahu  apakah  variabel independent (X)
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent (Y)  pada
tingkat kepercayaan 95% atau  α  =  5%.  Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

1)   Ho didukung dan Ha tidak didukung jika Fhitung ≤ Ftabel  pada α = 5 %
2)   Ho tidak didukung dan Ha didukung jika Fhitung  > Ftabel  pada α = 5%

3. Koefisien determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam
menerangkan variabel terikat.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel
dependen sangat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel
dependen (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.   Karakteristik Responden
Pelaksanaan   pre-test atau   penyebaran   kuesioner   kepada   30   responden dilakukan oleh
peneliti selama 15 hari yaitu dari tanggal 22 Maret 2018 sampai 6April 2018. Setelah menyebar
kuesioner pre-test, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang telah
disebarkan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid dan reliabel dengan bantuan SPSS
22.0. Pre-test yang dilakukan oleh peneliti sebanyak satu kali dengan hasil valid dan realibel dan
dapat   diteruskan   pada   tahap   selanjutnya.   Responden yang  diambil   dalam penelitian
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adalah 47 UMKM di Sentra Industri Keripik Jalan Pagar Alam Bandar Lampung. Gambaran
umum mengenai responden hasil dari penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel-tabel
berikut:

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
Karakteristik responden berdasarakan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Keterangan Frekuensi Persentase (%)

Pria 26 55.3

Wanita 21 44.7
Total 47 100

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.1 menunjukan bahwa sebesar 55.3% responden adalah pria dan 44.7% responden  adalah
wanita.  Persentase  yang  cukup  berimbang  antara  pria  dan wanita, ini menunjukkan bahwa
pemilik UMKM mayoritas adalah pria.

2. Karakteristik responden berdasarkan usia
Karakteristik responden berdasarakan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Keterangan Frekuensi Persentase (%)

25-32 Tahun 11 23.4
33-40 Tahun 13 27.7
41-49 Tahun 18 38.3
>50 Tahun 5 10.6

Total 47 100
Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.2 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia, seperti yang terlihat  bahwa
dari  47  responden  pemilik  UMKM  yang  berusia 25-32  tahun sebesar 23.4%, usia 33-40
tahun sebesar 27.7%, usia 41-49 sebesar 38.3%, usia >
50  tahun  sebesar  10.6%.  Berdasarkan  hasil  persentase  tersebut  maka  dapat disimpulkan
responden didominasi oleh kelompok usia 41-49 tahun.

3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir
Karakteristik responden berdasarakan pendidikan terakhir dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Keterangan Frekuensi Persentase (%)

SMP 5 10,6
SMA 26 55,3
Diploma 10 21,3
Sarjana 6 12,8

Total 47 100
Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel   4.3   menunjukan   bahwa  pendidikan   terakhir  SMP   hanya   10,6% sedangkan sarjana
dan  diploma masing masing 12,8% dan  21,3%. Persentase terbesar pendidikan terakhir adalah
SMA dengan 55,3% dari 47 orang membuktikan bahwa mayoritas pemilik UMKM memiliki
riwayat pendidikan terakhir SMA.

4. Karakteristik responden berdasarkan lama usaha
Karakteristik responden berdasarakan lama usaha dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha
Keterangan Frekuensi Persentase (%)

< 5 Tahun 10 21,3
5-10 Tahun 18 38,3
11-15 Tahun 14 29,8
16-20 Tahun 5 10,6

Total 47 100
Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.4 menunjukan sudah berapa lama usaha yang responden miliki, 10 dari 47 UMKM atau
21,3% tergolong masih baru karena kurang dari 5 tahun. Persentase terbesar yaitu 38,3% adalah
UMKM yang sudah ada sejak 5-10 tahun yang lalu jumlah nya 18. Sedangkan usaha yang sudah
berumur 11-15 tahun ada14 UMKM dengan persentase 10.6%. Persentase terkecil adalah 10,6%
yaitu yang sudah  merintis  usaha  sejak  16-20  tahun  yang  lalu  yaitu  ada  5  UMKM  yang
menjadi cikal bakal dari berdirinya kawasan sentra industri di Jalan Pagar Alam Bandar
Lampung.

B.   Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas
1. Uji validitas
Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) dengan  bantuan  software   SPSS versi 22.
Apabila hasil  model analisis faktor menunjukkan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), anti image dan
factor loading ≥ 0.5 maka dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti lebih lanjut. Nilai MSA yang
dianggap layak untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya adalah 0,5 dan apabila terdapat nilai
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MSA kurang dari 0,5 maka variabel dengan nilai MSA terkecil harus dikeluarkan atau dibuang.
Hasil uji validitas ditampilkan dalam bentuk tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel No
Item

K-M-O
Measure Of

Sampling
Adequacy

Anti Image
Correlation

Factor
Loading Keterangan

Strategic
Supplier

Partnership
(X1)

1

0,741

0,879 0,740 Valid
2 0,683 0,729 Valid
3 0,811 0,790 Valid
4 0,667 0,710 Valid
5 0,760 0,789 Valid
6 0,691 0,797 Valid

Customer
Relationship

(X2)

1

0,691

0726, 0,804 Valid
2 0,766 0,808 Valid
3 0,797 0,800 Valid
4 0,609 0,780 Valid
5 0,605 0,785 Valid

Level of
Information
Sharing (X3)

1

0,842

0,906 0,813 Valid
2 0,828 0,868 Valid
3 0,806 0,843 Valid
4 0,832 0,721 Valid
5 0,829 0,836 Valid
6 0,865 0,785 Valid

Quality of

Information
sharing

(X4)

1

0,683

0,647 0,836 Valid
2 0,614 0,860 Valid
3 0,711 0,789 Valid
4 0,674 0,719 Valid
5 0,858 0,750 Valid

Postponement

(X5)

1

0,741

0,816 0,904 Valid
2 0,738 0,926 Valid
3 0,687 0,946 Valid

Keunggulan
Bersaing (Y)

1

0,874

0,927 0,769 Valid
2 0,862 0,715 Valid
3 0,831 0,762 Valid
4 0,887 0,805 Valid
5 0,885 0,811 Valid
6 0,868 0,786 Valid
7 0,893 0,764 Valid
8 0,938 0,879 Valid
9 0,850 0,876 Valid

10 0,834 0,716 Valid
11 0,850 0,789 Valid
12 0,845 0,773 Valid
13 0,888 0,841 Valid
14 0,945 0,732 Valid
15 0,814 0,775 Valid

Sumber: Lampiran data diolah, 2018
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Tabel 4.5 menunjukkan semua item pernyataan pada kuesioner yang mewakili variabel X yaitu
supply chain management dengan dimensi Strategic supplier partnership (X1), Customer
relationship (X2), Level of information sharing (X3), Quality  of  information  sharing  (X4),
Postponement  (X5),  dan  Keunggulan bersaing (Y) menunjukan nilai instrumen lebih dari 0,5
sehingga dinyatakan valid dan bisa diproses untuk langkah selanjutnya.

2. Uji reliabilitas
Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh koefisien Croanbach’s Alpa dan dapat diolah dengan
bantuan SPSS 22 dilakukan pada 30 responden. Apabila ada pernyataan yang memiliki nilai
Croanbach’s Alpa if item deleted lebih besar dari pada Croanbach’s Alpa maka pernyataan
tersebut tidak reliabel dan harus dilakukan pengujian selanjutnya. Hasil pengujian dikatakan
reliabel jika nilai Croanbach’s Alpa > 0.6 dan nilai Croanbach’s Alpa hitung lebih besar dari
pada Croanbach’s Alpa if item deleted. Berikut hasil uji reliabilitas ditampilkan dalam bentuk
tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel No
Item

Alpha
Cronbach

Alpha Cronbach’s
If Item Deleted Keterangan

Strategic Supplier
Partnership (X1)

1

0,846

0,833 Reliabel

2 0,833 Reliabel

3 0,810 Reliabel
4 0,832 Reliabel
5 0,812 Reliabel
6 0,818 Reliabel

Customer
Relationship

(X2)

1

0,849

0,810 Reliabel
2 0,807 Reliabel
3 0,821 Reliabel
4 0,826 Reliabel
5 0,826 Reliabel

Level of
Information
Sharing (X3)

1

0,894

0,875 Reliabel
2 0,861 Reliabel
3 0,871 Reliabel
4 0,890 Reliabel
5 0,869 Reliabel
6 0,880 Reliabel

Quality of
Information
Sharing (X4)

1

0,844

0,804 Reliabel
2 0,792 Reliabel
3 0,810 Reliabel
4 0,830 Reliabel
5 0,826 Reliabel

Postponement
(X5)

1

0,914

0,907 Reliabel
2 0,879 Reliabel
3 0,840 Reliabel

Keunggulan
Bersaing (Y)

1 0,951 Reliabel
2 0,953 Reliabel
3 0,951 Reliabel
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Variabel No
Item

Alpha
Cronbach

Alpha Cronbach’s
If Item Deleted Keterangan

4

0,954

0,951 Reliabel
5 0,951 Reliabel
6 0,951 Reliabel

7 0,951 Reliabel

8 0,949 Reliabel
9 0,949 Reliabel

10 0,953 Reliabel
11 0,951 Reliabel
12 0,952 Reliabel
13 0,950 Reliabel
14 0,952 Reliabel
15 0,951 Reliabel

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.6 menunjukkan nilai Croanbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 dan nilai Croanbach’s
Alpha if item Deleted tidak melebihi nilai Croanbach’s Alpha. Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat
dinyatakan  instrumen  dalam  penelitian  ini reliabel.

3. Uji normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogrov- Smirnov Test, jika
nilai sig. > 0,05 maka distribusi data adalah normal. Hasil uji normalitas tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d

Residua
l

N

Normal Parametersa,b Mean
Std.
Deviatio
n

Most Extreme Differences
Absolute

Positive

Negative

Test Statistic

Asymp. Sig. (2-tailed)

47

.0000000

.79981332

.126

.126

-.061

.126

.060c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Lampiran data diolah, 2018
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Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Test Statistic Kolmogrov-Smirnov yaitu 0,126 dengan
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,060. Nilai tersebut menunjukkan bahwa populasi dari X1, X2,
X3, X4, X5  dan Y yang dicerminkan dalam bentuk unstandardized residual berdistribusi normal
dengan Sig. > 0,05 yaitu 0,060.

C.   Analisis Kualitatif
Berdasarkan pengumpulan data kuesioner tentang pengaruh dimensi supply chain management
terhadap keunggulan bersaing pada UMKM sentra industri Jalan Pagar Alam di Bandar
Lampung didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Hasil tanggapan responden tentang strategic supplier partnership (X1)
Tabel berikut merupakan persentase hasil jawaban dari 47 responden tentang variabel strategic
supplier partnership (X1) merupakan hubungan jangka panjang antara perusahaan atau pemilih
usaha dengan suppliernya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan strategi dan kemampuan
operasional perusahaan untuk mencapai yujuan yang diharapkan, berikut persentase jawabannya:

Tabel 4.8 Frekuensi Jawaban Responden Tentang
Strategic Supplier Partnership (X1)

No Pernyataan STS TS N S SS Rata-
Rata

Nilai
Indikator

1. Mengutamakan
kualitas sebagai
kriteria utama dalam
memilih pemasok

0
(0%)

2
(4,3%)

8
(17%)

16
(34%)

21
(44,7%)

4,085

4,072

2. Melibatkan pemasok
untuk menyelesaikan
sebuah masalah

0
(0%)

2
(4,3%)

4
(8.5%)

30
(63,8%)

11
(23,4%)

4,063

3. Membantu (memberi
saran / masukan)
kepada pemasok
dalam meningkatkan
kualitas produk yang
dipasok.

0
(0%)

1
(2,1%)

7
(14,9%)

16
(34%)

23
(48,9%)

4,297

4. Memiliki program
perbaikan terus-
menerus (continuous
improvement) yang
melibatkan pemasok.

0
(0%)

2
(4,3%)

8
(17%)

16
(34%)

21
(44,7%)

4,191

5. Mempertimbangkan
saran yang diberikan
oleh pemasok.

0
(0%)

3
(6,4%)

12
(25,5%)

21
(44,7%)

11
(23,4%)

3,85

6. Melibatkan pemasok
dalam pengembangan
produk.

0
(0%)

2
(4,1%)

9
(19,1%)

25
(53,2%)

11
(23,4%)

3,95

Sumber: Lampiran data diolah, 2018



306

Tabel  4.8  menunjukkan  hasil  dari  jawaban  responden  tentang  strategic supplier partnership
atau hubungan strategic dengan pemasok. Berdasarkan pernyataan pertama bahwa para pemilik
UMKM mengutamakan kualitas sebagai kriteria utama mereka dalam memilih pemasok, nilai
rata-rata pernyataan pertama sebesar 4,085 hal ini menunjukkan bahwa responden menilai serta
mempertimbangkan kualitas dari barang yang ditawarkan oleh pemasok sebagai alasan utama
mereka mau bekerja sama dengan pemasok. Monczka et al., (1998) dalam  Wulandari  (2016)
menyatakan  bahwa untuk  meningkatkan  strategi  dan kemampuan operasional perusahaan,
memilih kualitas pemasok sangat penting terhadap perusahaan untuk mencapai tujuan yang
diharapkan.

Pernyataan  2,  melibatkan  pemasok  untuk  menyelesaikan  sebuah  masalah. Nilai rata-rata
pernyataan ini adalah 4,063 dan mayoritas responden menjawab setuju. Hal ini
mengidentifikasikan bahwa pemilik usaha melibatkan pemasok untuk menyelesaikan sebuah
masalah yang berhubungan dengan proses produksi, masalah pada ketersediaan mauapun harga
bahan baku, dan fluktuasi permintaan pelanggan karena hal tersebut terkait dengan produsen
serta pemasok.

Pernyaatan 3, memberi saran serta masukan kepada pemasok dalam meningkatkan kualitas
produk yang dipasok, dengan nilai rata-rata 4,297. Mayoritas responden menjawab sangat setuju.
Sebagian besar pemilik UMKM membantu dalam memberi saran masukan kepada pemasok
dalam meningkatkan kualitas produk yang dipasok karena hal itu sangat mempengaruhi kegiatan
operasional perusahaan dalam memproduksi produk.

Pernyataan 4 memiliki program perbaikan terus-menerus (continuous improvement) yang
melibatkan pemasok, nilai rata-rata sebesar 4,191 jawaban responden terbanyak adalah  sangat
setuju. Hal ini mengidentifikasikan  bahwa sebagian responden setuju melibatkan pemasok
dalam program perbaikan secara terus-menerus karena akan berdampak kepada bisnis yang
dijalankan.

Pernyataan 5   mempertimbangkan saran yang diberikan oleh pemasok, mayoritas responden
menjawab sangat setuju dengan nilai rata-rata 3,85 hal ini berarti bahwa sebagian  besar pemilik
UMKM  mempertimbangkan saran  yang diberikan oleh pemasok yaitu mengenai satu bahan
baku yang mungkin dapat dikembangkan menjadi beberapa variasi produk.

Pernyataan 6, melibatkan pemasok dalam pengembangan produk, memperlihatkan frekuensi
jawaban responden terbanyak adalah menjawab setuju dengan rata-rata jawaban 3,95. Karena
menurut beberapa pemilik UMKM bahan baku yang digunakan untuk pengembangan produk
didapat dari pemasok itu sendiri.

Nilai indikator pada variabel X1 sebesar 4,072. Frekuensi responden pada pernyataan strategic
supplier partnership menunjukan jawaban mayoritas setuju dan sangat setuju, artinya  responden
menilai hubungan dengan pemasok telah dilakukan dengan baik. Li et al (2006) dalam Shiraz et
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al (2014) menyatakan bahwa strategic supplier partnership berfokus untuk melakukan
perencanaan bersama (mutual planning) dan melakukan upaya pemecahan masalah bersama
antara perusahaan dan supplier, dengan melakukan strategi yang bermitra dengan supplier maka
memungkinkan perusahaan dapat bekerja secara efektif dengan beberapa supplier yang mau
berbagi tanggung jawab untuk menciptakan dan mensukseskan suatu produk.

2. Hasil tanggapan responden tentang customer relationship (X2)
Tabel berikut merupakan persentase hasil jawaban dari 47 responden tentang variabel customer
relationship (X2) merupakan sejauh mana hubungan jangka panjang yang baik dibangun dengan
pelanggan, beberapa kumpulan praktek yang bertujuan untuk mengelola keluhan, kebutuhan, dan
permintaan pelangan, berikut persentase jawabannya:

Tabel 4.9 Frekuensi Jawaban Responden Tentang
Customer Relationship (X2)

No Pernyataan STS TS N S SS Rata-
Rata

Nilai
Indikator

1. Meminta pendapat
pelanggan dalam
menetapkan
standar pelayanan.

0
(0%)

1
(2,1%)

9
(19,1%)

21
(44,7%)

16
(34%)

4,106

4,071

2. Mengukur dan
mengevaluasi
kepuasan
pelanggan.

0
(0%)

1
(2,1%)

6
(12,8%)

24
(51,1%)

16
(34%)

4,170

3. Mencari tau apa
yang diinginkan
pelanggan pada
masa yang akan
datang.

0
(0%)

5
(10,6%)

5
(10,6%)

19
(40,4%)

18
(38,3%)

4,063

4. Menerima kritik
dan saran dari
pelanggan.

0
(0%)

0
(0%)

10
(21,3%)

28
(59,6%)

9
(19,1%)

3,978

5. Mengevaluasi
secara berkala
mengenai
hubungan kami
dengan
pelanggan.

0
(0%)

0
(0%)

11
(23.4%)

23
(48.9%)

13
(27.7%)

4,042

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.9 memperlihatkan frekuensi dan persentase responden terhadap 5 pernyataan  mengenai
customer  relationship.  Pernyataan  1  sering  meminta pendapat pelanggan dalam menetapkan
standar pelayanan dengan nilai rata-rata 4,106  hal  ini  mengidentifikasikan  bahwa  sebagian
responden  setuju  dengan pernyataan tersebut dan merasa sudah melakukan standar pelayanan
dengan baik dan dapat diterima oleh pelanggan. Meminta pendapat pelanggan akan membuat
mereka merasa dihargai, dilibatkan menjadi bagian penting dari bisnis ini.
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Pernyataan 2 sering mengukur dan mengevaluasi kepuasan pelanggan dengan nilai rata-rata
4,170 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar responden setuju dengan pernyataan
tersebut dan merasa sudah melakukan evaluasi terhadap kepuasaan   para   pelanggan.   Evaluasi
yang   dilakukan   berupa penyampaian keluhan-keluhan dari pelanggan kepada seluruh
karyawan yang ada agar semua karyawan mengerti apa yang harus dilakukan dan tidak terjadi
lagi keluhan yang sama.

Pernyataan 3, mencari tau apa yang diinginkan pelanggan pada masa yang akan datang dengan
nilai rata-rata 4,063 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian responden setuju dan merasa
sudah melakukan hal tersebut.  Dengan keadaan pasar yang semakin dinamis mencari tau apa
yang diinginkan pelanggan akan membantu pemilik UMKM dalam mendefinisikan dan
menciptakan peluang usaha baru yang nantinya akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan
pendapatan.

Pernyataan 4, menerima kritik dan saran dari pelanggan dengan nilai rata-rata 3,978 hal ini
mengidentifikasikan bahwa sebagian responden berpendapat setuju dan netral mengenai
pernyataan tersebut dan merasa sudah melakukan nya dengan baik,  karena  kritik  maupun
saran  dari  pelanggan  merupakan  hal  positif  bila pemilik UMKM bisa menerima serta
menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pelanggan. Kritik merupakan sebuah kesempatan
bagi perusahaan untuk menjadi lebih baik. Penyampaian kritik maupun saran bisa secara
langsung kepada karyawan maupun pemilik, dan bisa disampaikan lewat kotak saran yang sudah
disediakan oleh beberapa UMKM.

Pernyataan 5, mengevaluasi secara berkala mengenai hubungan dengan pelanggan dengan
dengan nilai rata-rata 4,042 setuju, hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian responden setuju
dengan pernyataan tersebut dan merasa sudah melakukan dengan baik. Umumnya yang paling
sering dilakukan adalah evaluasi triwulan secara umum mulai dari keuangan, pesaing, SDM serta
pelanggan. Evaluasi dilakukan agar masalah-masalah yang timbul bisa cepat diatasi dan peluang
yang ada bisa dengan cepat dimanfaatkan.

Nilai   indikator variabel   X2   sebesar   4,071.   Frekuensi   responden   pada pernyataan
customer  relationship  menunjukan  jawaban  mayoritas  setuju  dan sangat setuju, artinya
responden menilai hubungan dengan pelanggan dan pelaku usaha telah dilakukan dengan baik.
Adanya pelaksanaan customer relationship yang baik oleh para pelaku usaha, maka hal ini
memungkinkan sebuah perusahaan untuk  melakukan  diferensiasi  produknya  terhadap
competitor,  dapat meningkatkan   loyalitas   pelanggan,   dan   dapat   menciptakan   value
kepada pelanggan (Zeinab Saber et al, 2014).

3. Hasil tanggapan responden tentang level of information sharing (X3)
Tabel berikut merupakan persentase hasil jawaban dari 47 responden tentang variabel  level  of
information  sharing  (X3) tingkatan  dalam  berbagi  informasi mengacu pada sejauh mana
setiap informasi penting dikomunikasikan terhadap mitra usaha perusahaan, berbagi informasi
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antar mitra usaha dapat berupa taktik strategi, kondisi pasar secara umum, dan informasi
mengenai pelanggan. Berikut persentase jawabannya:

Tabel 4.10 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Level Of Information Sharing (X3)
No Pernyataan STS TS N S SS Rata-

Rata
Nilai

Indikator
1. Menginformasikan

mitra usaha
terlebih dahulu
sebelum
melakukan
perubahan
kebutuhan.

0
(0%)

2
(4,3%)

8
(17%)

29
(61,7%
)

8
(17%)

3,914

3,772

2. Saling berbagi
informasi dan
pengetahuan bisnis
bersama mitra
usaha secara
berkesinambungan.

0
(0%)

9
(19,1%
)

7
(14,9%
)

28
(59,6%
)

3
(6,4%)

3,531

3. Mitra usaha
senantiasa
menginformasikan
isu-isu yang dapat
mempengaruhi
bisnis.

0
(0%)

8
(17%)

7
(14,9%
)

20
(42,6%
)

12
(25,5%
)

3,765

4. Mitra usaha
berbagi
pengetahuan
mengenai bisnis
inti yang
dijalankan.

0
(0%)

5
(10,6%
)

16
(34%)

21
(44,7%
)

5
(10,6%
)

3,553

5. Saling berbagi
informasi dengan
mitra usaha dalam
membuat
perencanaan bisnis.

0
(0%)

3
(6,4%)

17
(36,2%
)

18
(38,3%
)

9
(19,1%
)

3,702

6. Kami dan mitra
usaha saling
memberikan
informasi tentang
kejadian atau
perubahan yang
dapat
mempengaruhi
mitra lainnya.

0
(0%)

0
(0%)

9
(19,1%
)

21
(44,7%
)

17
(36,2%
)

4,170

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.10 memperlihatkan frekuensi dan persentase responden terhadap 6 pernyataan mengenai
level of information sharing. Pernyataan 1 nilai rata-rata sebesar  3,914  hal  ini
mengidentifikasikan  bahwa  sebagian  responden  setuju dengan pernyataan menginformasikan
mitra usaha terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan kebutuhan. Para pemilik UMKM
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akan meginformasikan mitra usaha jika ada perubahan permintaan seperti misalnya perubahan
jumlah bahan baku yang dipesan.

Pernyataan 2, saling berbagi informasi dan pengetahuan bisnis bersama mitra usaha secara
berkesinambungan dengan nilai rata-rata 3,531 hal ini mengidentifikasikan   bahwa   sebagian
responden   setuju   dengan   pernyataan tersebut. Bertukar informasi secara teratur dapat bekerja
sebagai satu kesatuan dan bersama-sama mereka dapat memahami kebutuhan pelanggan akhir
yang lebih baik, merespon perubahan pasar lebih cepat.

Pernyataan 3 mitra usaha senantiasa menginformasikan isu-isu  yang dapat mempengaruhi bisnis
dengan nilai rata-rata 3,765 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian responden setuju dengan
pernyataan tersebut. Mengetahui isu-isu yang bisa mempengaruhi bisnis, sehingga mereka dapat
menentukan strategi yang baik di masa yang akan datang.

Pernyataan 4 dengan nilai rata-rata 3,553 hal ini mengidentifikasikan sebagian responden setuju
bahwa mitra usaha berbagi pengetahuan mengenai bisnis inti yang dijalankan.  Sesama produsen
yang ada di  daerah sentra industri  terjalin persaingan yang sehat. Peran pemerintah dalam
memaksimalkan kawasan sentra industri dengan berbagai pelatihan maupun event membuat para
produsen keripik sering bertemu dan berinteraksi. Banyak dari produsen baru yang memulai
bisnis keripik dengan belajar dari produsen yang sudah lebih dahulu berbisnis, mereka terbuka
kepada siapa saja yang ingin belajar mengenai bisnis ini.

Pernyataan 5 saling berbagi informasi dengan mitra usaha dalam membuat perencanaan bisnis,
dengan dengan nilai rata-rata adalah 3,702 hal ini mengidentifikasikan   bahwa   sebagian
responden setuju   dengan   pernyataan tersebut. Perencanaan bisnis umumnya akan
diinformasikan kepada pemasok karena bila ada perubahan bisnis maka hal yang paling
dibutuhkan adalah sumber daya. Pernyataan 6, mitra usaha saling memberikan informasi tentang
kejadian atau perubahan yang dapat mempengaruhi mitra lainnya, dengan nilai rata-rata
4,170 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian responden setuju dengan pernyataan tersebut
dan merasa melakukannya. Informasi mengenai perubahan harga secara umum biasanya akan
mempengaruhi harga pasar secara keseluruhan agak perbedaan harga satu sama lain tidak terlalu
jauh berbeda.

Nilai   indikator   variabel   X3   sebesar   3,772.   Frekuensi   responden   pada pernyataan level
of information sharing menunjukan jawaban mayoritas setuju dan sangat setuju, artinya
responden menilai pembagian informasi terhadap mitra usaha pada jaringan rantai pasok telah
dilakukan dengan baik. Mitra usaha yang terdapat di dalam rangakaian SCM yang bertukar
informasi secara teratur dapat bekerja sebagai satu kesatuan dan bersama-sama mereka dapat
memahami kebutuhan  pelanggan  akhir  yang  lebih  baik,  merespon  perubahan  pasar  lebih
cepat, mengetahui isu-isu yang bisa mempengaruhi bisnis, sehingga mereka dapat menentukan
strategi yang baik di masa yang akan datang.
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4. Hasil tanggapan responden tentang quality of information sharing (X4)
Tabel berikut merupakan persentase hasil jawaban dari 47 responden tentang variabel  quality  of
information  sharing  (X4)  kualitas  atas  informasi yang dibagikan mengacu pada akurasi,
ketepatan waktu, kecukupan informasi, dan kredibilitas pertukaran informasi. Berikut persentase
jawabannya:

Tabel 4.11 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Quality Of Information Sharing (X4)
No Pernyataan STS TS N S SS Rata-rata Nilai

Indikator
1. Informasi yang

kami berikan dan
kami terima dari
mitra usaha
dilakukan secara
teratur.

0
(0%)

0
(0%)

4
(8,5%)

37
(78,7%)

6
(12,8%) 4,042

4,033

2.
Informasi yang
kami berikan dan
kami terima dari
mitra usaha akurat
(pasti serta jelas).

0
(0%)

1
(2,1%)

5
(10,6%)

34
(72,3%)

7
(14,9%)

4

3. Informasi yang
kami berikan dan
kami terima dari
mitra usaha
lengkap.

0
(0%)

1
(2,1%)

1
(2,1%)

35
(74,5%)

10
(21,3%)

4,148

4. Informasi yang
kami berikan dan
kami terima dari
mitra usaha
memadai.

0
(0%)

0
(0%)

11
(23,4%)

31
(66%)

5
(10,6%) 3,872

5. Informasi yang
kami berikan dan
kami terima dari
mitra usaha dapat
diandalkan atau
dipercaya.

0
(0%)

0
(0%)

8
(17%)

26
(55,3%)

13
(27,7%) 4,106

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.11 memperlihatkan frekuensi dan persentase responden terhadap 5 pernyataan mengenai
quality of information sharing yang saling berkaitan dan memiliki satu garis besar. Pernyataan 1
informasi yang kami berikan dan terima dari mitra usaha dilakukan secara teratur, dengan nilai
rata-rata 4,042 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar responden setuju dengan
pernyataan tersebut dan responden merasa sudah melakukan dengan baik. Pernyataan 2,
informasi yang kami berikan dan terima dari mitra usaha akurat (pasti serta jelas) dengan dengan
nilai rata-rata 4 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian responden setuju dengan pernyataan
ini.
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Pernyataan 3 informasi yang kami berikan dan terima dari mitra usaha lengkap dengan   nilai
rata-rata   4,148   hal   ini   mengidentifikasikan   bahwa   sebagian responden  setuju  dengan
pernyataan  ini.  Pernyataan  4  informasi  yang  kami berikan dan terima dari mitra usaha
memadai, dengan nilai rata-rata 3,872 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian responden
setuju dengan pernyataan ini. Pernyataan 5 informasi yang kami berikan dan terima dari mitra
usaha dapat diandalkan atau dipercaya dengan nilai rata-rata 4,106 hal ini mengidentifikasikan
bahwa sebagian responden setuju dengan pernyataan ini.

Nilai indikator variabel X4 sebesar 4,003. Persentase terbanyak yang menunjukan jawaban
setuju maupun sangat setuju pada pernyataan  quality of information sharing menunjukan bahwa
responden menilai kualitas pertukaran informasi yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat
antar perusahaan dan pemasok maupun mitra usaha sudah dilakukan dengan baik. Informasi
yang tepat sangat penting dalam sebuah pengambilan keputusan, karena informasi akan
menentukan seberapa sukses perusahaan di masa yang akan datamg (Wulandari,2016).

5. Hasil tanggapan responden tentang postponement (X5)
Tabel berikut merupakan persentase hasil jawaban dari 47 responden tentang variabel
postponement (X5) penundaan didefinisikan sebagai bagian dari praktik pembuatan, penyediaan,
dan pengirimina dalam rantai pasokan yang memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel
dalam mngembangkan variasi produk. Strategi ini perlu disesuaikan dengan tipe produk,
permintaan pasar, dan hambatan dalam sistem manufaktur serta logistik. Berikut persentase
jawabannya:

Tabel 4.12 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Postponement (X5)
No Pernyataan STS TS N S SS Rata-rata Nilai

Indikator
1. Produk kami

desain untuk
beberapa variasi.

0
(0%)

2
(4,3%)

7
(14,9%)

9
(19,1%)

29
(61,7%)

4,382

4,247

2. Selalu
memperhitungkan
jumlah persediaan
bahan baku untuk
mengurangi
penundaan dalam
proses produksi.

0
(0%)

2
(4,3%)

6
(12,8%)

25
(53,2%)

14
(29,8%)

4,085

3. Menjadwalkan
pemesanan bahan
baku agar sesuai
dengan kebutuhan
saat proses
produksi.

0
(0%)

2
(4,3%)

7
(14,9%)

11
(23,4%)

27
(57,4%)

4,276

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.12 memperlihatkan frekuensi dan persentase responden terhadap 3 pernyataan mengenai
postponement. Pernyataan 1 produk kami desain untuk beberapa variasi produk, dengan nilai
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rata-rata 4,382 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar responden setuju dengan
pernyataan tersebut dan memang benar bahwa produk keripik yang dijual memiliki banyak
varian mulai dari rasa, bentuk, serta jenis keripik sehingga dapat disesuaikan dengan selera
konsumen.

Pernyataan 2 selalu memperhitungkan jumlah persediaan bahan baku untuk mengurangi
penundaan dalam proses produksi, dengan nilai rata-rata 4,085 hal ini mengidentifikasikan
bahwa sebagian responden setuju dengan pernyataan tersebut dan merasa sudah melakukan
dengan baik dalam perhitungan jumlah persediaan bahan baku yang ada agar tidak terjadi
penundaan proses produksi maupun keterlambatan dalam menyediakan produk untuk pelanggan.
Pernyataan 3 menjadwalkan pemesanan bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan saat proses
produksi, dengan nilai rata-rata 4,276 hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian responden
setuju dengan pernyataan tersebut dan merasa sudah melakukan penjadwalan dengan  baik
sehingga tidak  ada bahan  baku  yang tidak  terpakai karena jumlahnya sudah diperhitungkan.

Nilai   indikator   variabel   X5   sebesar   4,247.   Frekuensi   responden   pada pernyataan
postponement  menunjukan  jawaban  mayoritas  setuju  dan  sangat setuju, artinya responden
menilai bahwa perusahaan fleksibel dalam mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan
produksi dan kebutuhan pelanggan sudah dilakukan dengan baik.

6. Hasil tanggapan responden tentang keunggulan bersaing (Y)
Tabel  berikut  merupakan  persentase jawaban  dari  47  responden  mengenai variabel
keunggulan   bersaing   (Y)   adalah   kemampuan   perusahaan   untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan secara efektif dan efisien dengan produk atau jasa yang memiliki nilai lebih dengan
biaya yang lebih kecil dari pesaing. Berikut persentase jawabannya:

Tabel 4.13 Pernyataan Tentang Keunggulan Bersaing (Y)
No Pernyataan STS TS N S SS Rata-

rata
Nilai

Indikator
1. Menawarkan harga

yang kompetitif.
0
(0%)

2
(4,3%)

6
(12,8%)

25
(53,2%)

14
(29,8%)

4,085

2. Menawarkan harga
yang lebih rendah
dibandingkan
pesaing.

0
(0%)

5
(10,6%)

5
(10,6%)

27
(57,4%)

10
(21,3%)

3,893

3. Harga yang
tawarkan sesuai
dengan kualitas.

0
(0%)

2
(4,3%)

7
(14,9%)

22
(46,8%)

16
(34%)

4,106

4. Mampu bersaing
berdasarkan
kualitas.

0
(0%)

4
(8,5%)

6
(12,8%)

24
(51,1%)

13
(27,7%)

3,978

5. Menawarkan produk
dengan rasa yang
disukai banyak
orang

0
(0%)

1
(2,1%)

7
(14,9%)

28
(59,6%)

11
(23,4%)

4,042
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No Pernyataan STS TS N S SS Rata-
rata

Nilai
Indikator

6. Selalu menarik
produk yang sudah
tidak layak atau
kadaluarsa dan
menggantinya
dengan yang baru.

0
(0%)

3
(6,4%)

4
(8,5%)

29
(61,7%)

11
(23,4%) 4,021

3,997

7. Menawarkan jenis
produk yang
dibutuhkan pasar.

0
(0%)

2
(4,3%)

6
(12,8%)

25
(53,2%)

14
(29,8%)

4,085

8.
Menyampaikan
pesanan kepada
pelanggan dengan
tepat waktu

0
(0%)

1
(2,1%)

5
(10,6%)

29
(61,7%)

12
(29,8%)

4,106

9. Menyediakan
pelayanan
pengiriman yang
handal.

0
(0%)

1
(2,1%)

5
(10,6%)

27
(57,4%)

14
(29,8%)

4,148

10. Menyediakan
produk sesuai
pesanan pelanggan.

0
(0%)

2
(4,3%)

9
(19,1%)

20
(42,6%)

16
(34%)

4,063

11. Produk yang
tawarkan sesuai
dengan yang
dibutuhkan
pelanggan.

0
(0%)

1
(2,1%)

7
(14,9%)

22
(46,8%)

17
(36,2%)

4,170

12. Merespon dengan
baik setiap
permintaan
pelanggan terkait
jenis produk yang
diinginkan.

0
(0%)

1
(2,1%)

7
(14,9%)

29
(61,7%)

10
(21,3%) 2,975

13. Dapat memasarkan
produk lebih cepat
daripada pesaing.

0
(0%)

1
(2,1%)

5
(10,6%)

31
(66%)

10
(21,3%)

4,063

14. Yang pertama kali
memperkenalkan
produk di pasar.

0
(0%)

2
(4,3%)

5
(10,6%)

29
(61,7%)

11
(23,4%)

4,042

15. Memasarkan produk
yang sesuai dengan
permintaan pasar.

0
(0%)

1
(2,1%)

7
(14,9
%)

20
(42,6%)

19
(40,4%)

4,212

Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Tabel 4.13 memperlihatkan frekuensi dan persentase responden terhadap 15 pernyataan
mengenai keunggulan bersaing. Pertanyaan 1 sampai 3 berhubungan dengan harga. ketiganya
mendapatkan persentase jawaban responden terbesar adalah setuju dan sangat setuju. Hal ini
menidentifikasikan bahwa responden menawarkan harga yang kompetitif yaitu dengan kisaran
harga Rp 40.000 – Rp 50.000 untuk produk keripik perkilo, tergantung dari jenis keripiknya.
Dengan harga  yang  ada produsen  merasa  bahwa harga  yang  ditawarkan  sudah  sesuai
dengan kualitas. Jika penjual memasang harga terlalu tinggi maka pelanggan akan dengan mudah
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mencari yang lebih murah maka tidak sesuai dengan keunggulan bersaing yang ingin dicapai,
tetapi jika penjual memasang harga terlalu rendah maka tidak sesuai dengan harga produksi yang
dikeluarkan akibatnya produsen lama-lama akan merugi dan tujuan perusahaan tidak bisa
tercapai.

Pernyataan 4 sampai 6 berhubungan dengan kualitas, dimana kualitas menjadi salah satu
indikator dalam keunggulan bersaing karena kualitas merupakan aspek yang diperhitungkan oleh
pelanggan dalam memutuskan pembelian. Hasil persentase terbesar dari ketiga pernyataan
adalah setuju dan sangat setuju, hal ini menidentifikasikan  bahwa  responden  mampu  bersaing
berdasarkan  kualitas, menawarkan produk dengan rasa yang disukai banyak orang terlihat dari
banyak nya varian rasa yang ada, dan para pemilik UMKM menjaga kualitas salah satu nya
dengan cara selalu menarik produk yang sudah tidak layak atau mendekati tanggal expired
kemudian mengganti dengan produk yang baru. Konsumen akan cenderung melakukan
pembelian ulang apabila kualitas produk yang dihasilkan baik, sedangkan konsumen akan
mengalihkan pembeliannya pada produk sejenis lainnya apabila kualitas produk tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan.

Pernyataan 7 sampai 9 berhubungan dengan kemampuan pengiriman. Hasil persentase terbesar
dari ketiga pernyataan adalah setuju dan sangat setuju, hal ini menidentifikasikan  bahwa
responden  setuju  dengan  pernyataan  bahwa  mereka menawarkan jenis produk yang
dibutuhkan pasar. Sebagian besar UMKM menyediakan jasa pengiriman untuk didalam kota
maupun luar kota, dari jawaban yang  ada responden  merasa bahwa telah  melakukan
pengiriman  dengan  tepat waktu, pengiriman yang tepat waktu dapat menunjukan bahwa tidak
adanya hambatan dalam proses produksi sehingga barang dapat dihasilkan dalam waktu dan
jumlah yang tepat. Dan pelanggan tidak menunggu terlalu lama agar bisa mendapatkan barang
yan diinginkan.

Pernyataan 10 sampai 12 berhubungan dengan inovasi produk dan pernyataan nya disesuaikan
demgan kondisi objek penelitian. Hasil persentase terbesar dari ketiga  pernyataan  adalah  setuju
dan  sangat  setuju,  hal  ini  menidentifikasikan bahwa responden setuju dengan pernyataan
bahwa mereka menyediakan produk sesuai pesanan serta sesuai dengan yang dibutuhkan
pelanggan. Pemilik UMKM merespon dengan baik  setiap permintaan pelanggan terkait jenis
produk  yang diinginkan. mereka melihat perubahan selera pelanggan, misalnya pisang selama
ini hanya diolah menjadi keripik dengan berbagai rasa maupun bentuk, akhir-akhir ini pisang
tidak hanya diolah menjadi keripik. Beberapa pemilik UMKM mulai memproduksi pie pisang
serta bolu pisang sebagai bentuk olahan yang bisa dijadikan alternatif lain.

Pernyataan 13 sampai 15 berhubungan dengan kecepatan memperkenalkan produk ke pasar.
Hasil persentase terbesar dari ketiga pernyataan adalah setuju dan  sangat  setuju,  hal  ini
menidentifikasikan  bahwa responden setuju  dengan pernyataan   yang   ada.   Sebagian
responden   merasa   bahwa   mereka   dapat memasarkan  produk  lebih  cepat  daripada
pesaing.  Dari  UMKM  yang  ada, beberapa dikenal sebagai yang pertama dalam memberikan
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variasi rasa keripik terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Sebagai yang pertama kali
memperkenalkan maupun memasarkan produk di pasar UMKM berpotensi untuk menjadi
pemimpin pasar. Dan hal ini bisa menjadi pembeda diantara banyak nya pesaing yang ada di
sentra industri.

D. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan pendekatan atau rumus statistik.
Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dimensi Supply Chain Management terhadap
keunggulan bersaing pada UMKM di Sentra Industri Keripik Jalan Pagar Alam Bandar
Lampung, digunakan pendekatan alat analisis regresi linier berganda dengan tingkat keyakinan
sebesar 95% atau α = 0,05

1. Regresi Linier Berganda
Hasil   dari   perhitungan   data   dengan   analisis   regresi   linier   berganda menggunakan alat
bantu SPSS 22.0 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant)

Strategic Supplier
Partnership (X1)

Customer Relationship
(X2)

Level of Information
Sharing (X3)

Quality of Information
Sharing (X4)

Postponement (X5)

1.490 .543 2.746 .009

.113 .026 .256 4.373 .000

.157 .033 .340 4.695 .000

.142 .046 .234 3.088 .004

.108 .030 .247 3.644 .001

.150 .050 .204 3.004 .005

a. Dependent Variable: Keunggulan Bersaing (Y)
Sumber: Lampiran data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = a + β1X 1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 +
Y = 0,256X 1 + 0,340X2 + 0,234X3 + 0,247X4 + 0,204X5

Keterangan :
Y = Keunggulan bersain
α = konstanta
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1, 2, 3, 4, 5 = koefisien regresi
X1 = strategic supplier partnership (hubungan strategic dengan pemasok)
X2 = Customer relationship (hubungan dengan pelanggan)
X3 = level of information (tingkat berbagi informasi)
X4 = quality of information sharing (kualitas berbagi informasi)
X5 = postponement (penundaan)

= standar error
Berdasarkan hasil koefisien regresi yang dimiliki lima dimensi SCM yaitu strategic supplier
partnership X1 adalah positif (β = 0,256) yang berarti terdapat pengaruh positif antara strategic
supplier partnership terhadap keunggulan bersaing. Semakin baik strategic supplier partnership
(hubungan strategic dengan pemasok) maka semakin kompetitif daya saing perusahaan di dalam
pasar.

Hasil koefisien regresi yang dimiliki oleh customer relationship X2  adalah positif (β = 0,340)
berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara customer relationship terhadap keunggulan
bersaing. Semakin baik customer relationship (hubungan dengan pelanggan) maka semakin
banyak konsumen yang melakukan pembelian pada perusahaan dan dengan begitu bisa lebih
unggul daripada pesaing pesaing yang ada.

Hasil koefisien regresi yang dimiliki oleh level of information sharing   X3 adalah positif (β =
0,234) artinya terdapat pengaruh positif antara level of information sharing terhadap keunggulan
bersaing. Semakin baik level of information sharing (tingkat berbagi informasi) maka semakin
naik keunggulan bersaingnya.

Hasil koefisien regresi yang dimiliki oleh quality of information sharing X4 sebesar  (β  = 0,247)
berarti bahwa terdapat  pengaruh  positif antara  quality of information  sharing  terhadap
keunggulan  bersaing.  Semakin  baik  quality  of information  sharing  (kualitas  dalam  berbagi
informasi)  maka  semakin  naik keunggulan bersaingnya.

Hasil positif juga dimiliki oleh postponement X5  sebesar (β = 0,204) yang berarti bahwa
terdapat pengaruh positif antara postponement terhadap keunggulan bersaing.   Semakin   tepat
postponement   (penundaan)   maka   semakin   naik keunggulan bersaingnya.

E. Pengujian Hipotesis
1. Uji hipotesis secara parsial (uji T)
Pengujian  hipotesis  untuk  mengetahui  signifikansi  pengaruh  supply chain management
terhadap keunggulan bersaing dengan menggunakan uji t, yaitu membandingkan nilai thitung
dengan ttabel pada taraf signifikan 95%. Ketentuannya adalah jika thitung> ttabel  maka ada
signifikansi, sebaliknya jika thitung< ttabel maka tidak ada signifikansi. Berdasarkan lampiran,
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besarnya nilai ttabel pada taraf signifikan 95% (α = 0,05) serta menggunakan derajat kebebasan
df (degree freedom).

Df = n – k – 1 = 47 – 5 – 1 = 41

Diperoleh nilai t Tabel (0.05;41) = 2,0195
n = jumlah konsumen
k = jumlah variabel bebas (X)
Pernyataan hipotesis:

1)  Ho:  Secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  variabel  X1 terhadap variabel Y
Ha: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X1  terhadap variabel Y

2)  Ho:  Secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  variabel  X2 terhadap variabel Y
Ha: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X2  terhadap variabel Y

3)  Ho:  Secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  variabel  X3 terhadap variabel Y
Ha: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X3  terhadap variabel Y

4)  Ho:  Secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  variabel  X4 terhadap variabel Y
Ha: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X4  terhadap variabel Y

5)  Ho:  Secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  variabel  X5 terhadap variabel Y
Ha: Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X5  terhadap variabel Y

Dengan kriteria:
Ho tidak didukung dan Ha didukung bila t hitung > t tabel
Ho didukung dan Ha tidak didukung bila t hitung < t tabel

Tabel 4.15 Hasil Uji T

Variabel Bebas T Hitung T Tabel Sig. Kesimpulan
Ha

Strategic supplier
partnership (X1) 4.373 2.0195 .000 Didukung

Customer Relationship
(X2) 4.695 2.0195 .000 Didukung

Level of information
sharing (X3) 3.088 2.0195 .004 Didukung

Quality of information
sharing (X4) 3.644 2.0195 .001 Didukung

Postponement (X5) 3.004 2.0195 .005 Didukung
Sumber : Data diolah dari lampiran, 2018

Berdasarkan   tabel   4.15   diketahui   bahwa   variabel   Strategic   supplier partnership (X1),
Customer Relationship (X2), Level of information sharing (X3), Quality of information sharing



319

(X4), Postponement (X5) memilki pengaruh positif secara  parsial  terhadap  keunggulan
bersaing  (Y).  Penjelasan  mengenai  uji hipotesis  pengaruh  variabel  X  terhadap  variabel  Y
dapat  dijelaskan  sebagai berikut :

1. Pengaruh strategic supplier partnership (X1) terhadap keunggulan bersaing (Y) Hasil
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Strategic supplier partnership memiliki thitung
sebesar 4,373 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini karena thitung   >  ttabel  = 4,373
> 2,0195  dengan taraf signifikansi 0,000 <  0,05 yang berarti H0  tidak didukung dan Ha
didukung. Hasil ini berarti menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata antara strategic
supplier partnership terhadap keunggulan bersaing pada UMKM sentra industri keripik di
Jalan Pagar Alam Bandar Lampung. Kesimpulannya adalah strategic supplier partnership
(X1) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap keunggulan bersaing (Y).

2. Pengaruh customer relationship (X2) terhadap keunggulan bersaing (Y)
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa customer relationship memiliki thitung
sebesar 4,695 dengan tingkat signifikansi 0,052. Hal ini karena thitung   > ttabel  = 4,695
> 2,0195 dengan taraf signifikansi 0,000 <  0,05 yang berarti H0 tidak didukung dan Ha
didukung. Hasil ini berarti menunjukkan ada pengaruh yang nyata customer relationship
terhadap keunggulan bersaing pada UMKM sentra industri keripik di Jalan Pagar Alam
Bandar Lampung. Kesimpulannya adalah customer relationship (X2) berpengaruh secara
parsial dan signifikan terhadap Keunggulan Bersaing (Y).

3. Pengaruh level of information sharing (X3) terhadap keunggulan bersaing (Y) Hasil
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Level of information sharing memiliki thitung
sebesar 3,088 dengan tingkat signifikansi 0,004. Hal ini karena thitung    >   ttabel   =
3,088 > 2,0195 dengan taraf signifikansi 0,004 < 0,05 yang berarti H0 tidak didukung
dan Ha didukung. Hasil ini berarti menunjukkan ada pengaruh  yang  nyata  level  of
information  sharing  terhadap  keunggulan bersaing pada UMKM  sentra industri
keripik di Jalan  Pagar Alam  Bandar Lampung. Kesimpulannya   adalah   level   of
information   sharing   (X3) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap
Keunggulan Bersaing (Y).

4. Pengaruh quality of information sharing (X4) terhadap keunggulan bersaing (Y) Hasil
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa quality of information sharing memiliki thitung
sebesar 3,644 dengan tingkat signifikansi 0,001. Hal ini karena thitung   >  ttabel   =
3,644 > 2,0195 dengan taraf signifikansi 0,001 <  0,05 yang berarti H0 tidak didukung
dan Ha didukung. Hasil ini berarti menunjukkan ada pengaruh yang nyata quality of
information sharing terhadap keunggulan bersaing pada UMKM sentra industry keripik
di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung. Kesimpulannya adalah quality of information
sharing (X4) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Keunggulan Bersaing
(Y).

5. Pengaruh postponement (X5) terhadap keunggulan bersaing (Y).  Hasil pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa postponement memiliki thitungsebesar 3,044 dengan
tingkat signifikansi 0,005. Hal ini karena    thitung  >  ttabel= 3,044 > 2,0195 dengan
taraf signifikansi 0,005 <  0,05 yang berarti H0 tidak didukung dan Ha didukung. Hasil
ini berarti menunjukkan ada pengaruh yang nyata postponement  keunggulan bersaing
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pada UMKM sentra industri keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.
Kesimpulannya adalah Postponement (X5) berpengaruh secara parsial dan signifikan
terhadap Keunggulan Bersaing (Y).

2. Uji hipotesis secara signifikan simultan (uji F)
Uji hipotesis secara menyeluruh digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
variabel bebas (strategic supplier partnership, customer relationship, level of information
sharing, quality of information sharing, postponement) dan variabel terikat (keunggulan
bersaing) dengan menggunakan Uji F (Uji Fisher) pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) serta
menggunakan derajat kebebasan df (degree freedom).

Df = n – k – 1 = 47 –5 – 1 = 41

Diperoleh dengan nilai Ftabel (0,05;5;41) = 2,44
n = jumlah konsumen
k = jumlah variabel bebas (X)

F. Pembahasan
Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan uji hipotesis secara parsial digunakan untuk
mengetahui pengaruh secara signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial
dengan kententuan nilai T hitung lebih besar dari T tabel yang berarti Ho tidak didukung dan Ha
didukung. Hasil pengujian hipotesis secara parsial pada variabel strategic supplier  partnership,
customer relationship, level of information sharing, quality of information sharing, dan
postponement dan Keunggulan Bersaing dengan menggunakan uji T yaitu nilai t hitung lebih
besar dari t tabel yang berarti Ho tidak didukung dan Ha didukung. Hal ini berarti kelima
variabel supply chain management berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel
keunggulan bersaing.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang sama dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Regina dan Devie, (2013) serta Li et al, (2006) mengenai The
Impact of Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage and Organizational
Performance dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa SCM berpengaruh signifikan
terhadap keunggulan bersaing dan kinerja  perusahaan, penelitian ini hanya melihat pengaruh
terhadap keunggulan  bersaing.   Penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  lain   yang
dilakukan   oleh   Shiraz   et   al,   (2014)   mengenai   Impact   of   Supply   Chain Management
Practices on Competitive Advantage in Manufacturing Companies of Khuzestan Province
dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Strategic supplier partnership  dan  Quality  of
Information  sharing  merupakan  faktor penting  yang memengaruhi keunggulan bersaing
perusahaan daripada variabel lain nya. Berdasarkan hasil penelitian, variabel yang paling
signifikan terhadap keunggulan bersaing adalah variabel customer relationship (X2) dan yang
paling rendah tingkat signifikansi nya adalah postponement (X5).
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Apabila SCM dilakukan dengan baik akan menghasilkan keunggulan bersaing yang lebih baik
lagi untuk semua UMKM yang ada. Karena sebenarnya para pemilik UMKM sudah melakukan
manajemen rantai pasokan meskipun ada beberapa yang tidak sadar karena belum pernah
mendengar istilah SCM sebelumnya. Menerapkan manajemen rantai pasokan dengan menjaga
hubungan yang baik terhadap pemasok akan memperkuat daya tawar menawar dan memperoleh
bahan produksi yang lebih murah dan dapat menghasilkan produk yang lebih murah serta
kompetitif dibandingkan pesaing sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya.
UMKM melakukan manajemen rantai pasokan dalam memproduksi barang dengan sistem
modular atau dapat dibuat ke dalam beberapa variasi produk sehingga dapat meningkatkan
keunggulan kompetitif dalam memenuhi perubahan produk sesuai keinginan pelanggan dan
dapat memenuhi permintaan pelanggan mengenai variasi baru.

Pengelolaan manajemen rantai pasokan yang baik dengan menjaga hubungan pemasok dapat
meningkatkan distribusi barang atau jasa dengan tepat waktu dan kualitas tetap terjaga. Apabila
terjadi kesalahan dalam sharing informasi dan pendistribusian barang atau jasa akan membuat
kualitas barang dan jasa menurun dan berakibat keunggulan bersiang   menurun. Sehingga
penerapan manajemen rantai pasokan sangat berpengaruh terhadap keunggulan bersaing
perusahaan, karena semakin baik penerapan supply chain management yang dilakukan oleh
pemilik usaha berdasarkan indikator yang ada maka akan meningkatkan keunggulan bersaing.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai penelitian pengaruh supply
chain management terhadap keunggulan bersaing pada UMKM sentra industri keripik di Jalan
Pagar Alam Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mendukung kelima hipotesis yang diajukan. Dengan demikian variabel
strategic supplier partnership, customer relationship, level of information sharing, quality
of information sharing, dan postponement berpengaruh  terhadap  keunggulan  bersaing
pada  UMKM  sentra  industri keripik di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung.

2. Variabel  yang  paling  berpengaruh  terhadap  keunggulan  bersaing  adalah variabel
customer relationship.

3. Variabel yang paling kecil pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing adalah
postponement.

B. Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan serta telah menarik kesimpulan, maka
peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Selalu megutamakan kualitas bahan baku maupun barang yang ditawarkan sebagai
pertimbangan kerjasama.  Menjaga dan mempererat hubungan baik dengan para supplier.
Tidak hanya bergantung dengan satu pemasok saja.



322

2. Membuat serta aktif dalam era digital seperti website (e-commerce), blog, atau akun
media sosial perusahaan agar pelanggan lebih mudah dalam mencari informasi mengenai
tempat, jenis-jenis produk yang dijual, harga serta hal hal lain yang berhubungan dengan
bisnis. Hal ini juga membuka peluang dalam perluasan pasar serta konsumen yang berada
di luar daerah anda jadi lebih mudah melakukan pemesanan.

3. Melakukan kontak dengan para pelanggan atau pengguna akhir untuk mendapatkan
feedback melalui cara seperti survey pelanggan, memanfaatkan email. Menanggapi
dengan cepat kebutuhan dan permintaan pelanggan.

4. Para pemilik atau pengelola UMKM perlu meningkatkan manajemen rantai pasokan
dalam  hal  berbagi  informasi  mengenai  kondisi  keuangan  dengan mitra usaha agar
mitra usaha dapat membantu dalam bentuk pemikiran atau fisik hingga masalah mungkin
bisa terselesaikan.

5. Meningkatkan manajemen rantai pasokan yang berpedoman pada peningkatan
keunggulan bersaing melalui harga, kualitas, inovasi maupun kreasi produk, kecepatan
dalam pengiriman barang, serta selalu menjadi yang paling awal dalam pengembangan
dan pengenalan produk baru diantara pesaing.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CEO power dan Corporate Social
Responsibility (CSR) terhadap kinerja perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016, dengan CEO power dan CSR sebagai
variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Kekuatan CEO diukur
dengan kepemilikan saham CEO di perusahaan. CSR di ukur dengan menggunakan indeks
pengungkapan CSR (CSRDI). Kinerja perusahaan diukur dengan PER. Data yang digunakan
diambil dari annual report dan sustainability reporting tahun 2014-2016. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak 66 perusahaan dengan
198 observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi liner model panel data
dengan alat analisis Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEO power tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan CSR berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja perusahaan.

Kata kunci : CEO Power , Corporat Social Responsibility (CSR), dan Kinerja Perusahaan
(PER)
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ABTRACT

This study aims to determine the effect of CEO power and Corporate Social Responsibility
(CSR) on company performance in the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock
Exchange (BEI) in 2014-2016, with CEO power and CSR as independent variables and
company performance as the dependent variable . CEO strength is measured by CEO share
ownership in the company. CSR is measured using the CSR disclosure index (CSRDI).
Company performance is measured by PER. The data used is taken from the 2014-2016 annual
report and sustainability reporting. The sampling technique uses purposive sampling. The
research sample was 66 companies with 198 observations. The analysis technique used is the
liner regression model panel data analysis with Eviews 7 analysis tools. The results showed
that CEO power did not affect the company's performance. While CSR has a significant
positive effect on company performance.

Keywords : CEO Power, Corporate Social Responsibility (CSR), and Corporate
Performance (PER)
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Merujuk laporan World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia dalam Global
Competitiveness Index 2017-2018 berada pada posisi ke-36 dari 137   negara   atau   naik   lima
peringkat   dibandingkan   tahun   sebelumnya. “Bahkan, Indonesia menempati peringkat
keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi besar
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkap Airlangga. Indonesia mampu menyumbang
hingga 22 % setelah Korea Selatan 29 %, Tiongkok 27 %, dan Jerman 23 %.United  Nations
Industrial  Development  Organization  (UNIDO) mencatat, Indonesia menduduki peringkat ke
9 di dunia atau naik dari peringkat tahun   sebelumnya   di   posisi   ke   10 untuk   kategori
manufacturing   value Added. Peringkat ke-9 ini sejajar dengan Brazil dan Inggris, bahkan lebih
tinggi dari Rusia, Australia, dan negara ASEAN lainnya. Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto memproyeksikan subsektor yang akan memacu pertumbuhan manufaktur nasional di
tahun 2018, yaitu industri baja dan otomotif, elektronika, kimia, farmasi, serta makanan dan
minuman. Subsektor ini diharapkan mampu mencapai target pertumbuhan industri pengolahan
non-migas tahun 2018 yang telah ditetapkan sebesar 5,67 %.

Menperin meyakini, sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian
nasional, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri,
penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Mengenai penyerapan tenaga
kerja, Kemenperin memprediksi total tenaga kerja yang terserap di sektor manufaktur pada 2017
sebanyak 17,01 juta orang, naik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 15,54 juta orang.
Capaian ini mendorong pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang
cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada Januari-
November 2017 naik 14,25 % dibanding periode yang sama tahun 2016. Sementara itu, pada
semester I tahun 2017, ekspor industri pengolahan non-migas mencapai USD 59,78 miliar atau
naik 10,05 % dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar USD 54,32 miliar.

Ekspor industri pengolahan non-migas tersebut memberikan kontribusi sebesar 74,76 %. Negara
tujuan ekspor nonmigas, antara lain ke China, Amerika Serikat,  Jepang,  dan  Uni  Eropa.
Selanjutnya, industri  pengolahan  nonmigas masih memberikan kontribusi terbesar terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III/2017 dengan mencapai 17,76 %.
Selain itu, industri menjadi penyumbang terbesar dari pajak dan cukai.

Menperin menyatakan, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait saling berkolaborasi
untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi di sektor industri Tanah Air. Langkah
strategis yang dilakukan, antara lain melalui penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif  dan
kepastian  hukum, penggunaan teknologi  terkini  untuk  mendorong  peningkatan  mutu,
efisiensi  dan produktivitas, serta pemberian fasilitas berupa insentif fiskal. Selanjutnya, perlu
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didukung pula ketersediaan bahan baku, harga energi yang kompetitif, kemudahan akses pasar
dan pembiayaan, serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Peningkatkan  daya  saing  dan  daya  tarik  investasi di  sektor industry Indonesia, menurut
Mentri Perindustrian didukung oleh ketersediaan bahan baku dan sumber daya manusia (SDM)
yang kompeten, dengan adanya CEO yang berkualitas, kompeten dan kuat diharapkan mampu
membuat perusahaan berkinerja lebih baik dan menarik investor untuk berinvestasi. Aktivitas
CSR perusahaan juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan baku karena perusahaan
memperhatikan kondisi lingkungan dengan tidak merusak alam dengan demikian perusahaan
akan terus berkinerja lebih baik.

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut McWilliams dan Siegel dalam Agustine (2014)
didefinisikan sebagai aksi yang muncul sebagai lanjutan dari tindakan sosial, melebihi
kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan dalam hukum. Di Indonesia tanggung jawab
sosial perusahaan sudah diwajibkan oleh hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  disahkan  pada  tanggal  20
Juli  2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan
CSR.

Perusahaan semakin diharapkan untuk memainkan peran positif dalam masyarakat  dengan
memberikan kontribusi  terhadap  pembangunan berkelanjutan (Kolk dan Van Tolder; Lozano
dalam Amini dan Bianco, 2017). Visser (2008) mendefinisikan Corporate Social Responsibility
(CSR) sebagai cara   formal   dan   informal   bisnis   dalam   memberikan   kontribusi   untuk
memperbaiki kondisi tata kelola, sosial, etika, ketenagakerjaan dan lingkungan dari negara-
negara berkembang tempat perusahaan beroperasi, sambil tetap memperhatikan   agama,
sejarah dan  budaya  yang berlaku.

Di Indonesia pelaksanaan CSR telah mendapat perhatian yang cukup besar oleh masyarakat.
Hal ini dilatarbelakangi  oleh berbagai kasus yang terjadi seperti,  masyarakat  yang  protes  atas
pencemaran  lingkungan  akibat meningkatnya polusi udara dan limbah industri yang dilepas ke
lingkungan, penggundulan hutan secara terus-menerus, buruknya kualitas dan keamanan
produk,  eksploitasi  sumber  daya  alam  secara  berlebihan,  pengalihan  fungsi lahan,
penyalahgunaan investasi dan lain-lain. Hal tersebut dapat menyebabkan hubungan yang tidak
harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sosial.

Penelitian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) telah banyak dilakukan diantaranya
oleh Rahmani dan Andayani (2013), Daud dan Amri (2008), Yaparto, dkk (2013), Kurnianto
(2011), Wijayanti dan Sutaryo (2011) dan Gantino (2016). Penelitian Rahmani dan Andayani
(2013), Daud dan Amri (2008), dan Gantino (2016), menunjukan Corporate Social
Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap
kinerja perusahaan. Penelitian Yaparto (2013) dan Kurnianto (2011) menunjukan hasil yang
berbeda, CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perusahaan.
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Menurut Kiroyan dalam Riana (2016) perusahaan berharap jika dengan menerapkan CSR
perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan akan memaksimalkan ukuran keuangan
untuk jangka waktu yang panjang. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan
perusahaan dapat digunakan  sebagai  salah  satu sumber untuk menentukan keputusan investasi
di saham.  Laporan  tersebut  bermanfaat  untuk  mengidentifikasi perusahaan yang mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap CSR.

Perusahaan  yang menjalankan model bisnisnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip etika
bisnis dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang strategic   dan sustainable   akan
dapat   menumbuhkan   citra   positif   serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari
masyarakat. Keberadaan sebuah perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan dua aspek
penting yang harus diperhatikan, terciptanya kondisi sinergis untuk membawa perubahan ke
arah yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perusahaan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap CSR  akan diapresiasi oleh
masyarakat sehingga reputasi perusahaan akan meningkat. Friedman  dalam  Li,  dkk (2016)
dalam  penelitiannya  mengemukakan  bahwa CSR hanyalah perilaku egois manajemen
perusahaan untuk meningkatkan citra publiknya sendiri atas biaya pemegang saham perusahaan,
yang merupakan pandangan agensi klasik. Penerapan kerangka kerja tanggung jawab sosial
menghasilkan wawasan yang menarik dan hasil temuan yang berbeda dari beberapa penelitian,
maka penelitian CSR menarik untuk dilakukan.

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi yang mana pada umumnya  memiliki  tujuan
tertentu  yang  hendak  dicapai  dalam  kegiatan usahanya   untuk   memenuhi   kepentingan
para   anggotanya.   Tata   kelola perusahaan merupakan salah satu unsur yang paling penting,
yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila tata kelola perusahaan yang
baik diterapkan maka kinerja perusahaan akan meningkat.

Tata kelola perusahaan yang efektif juga dapat membantu dalam peningkatan kinerja keuangan
dan nilai pasar. Dari aspek komposisi dan pengoperasian dewan sebagai pendorong penting
dalam tata kelola perusahaan dapat  memberikan  wawasan  untuk  perbaikan  dalam  tata
kelola  perusahaan dalam ekonomi berkembang seperti Indonesia.   Keberhasilan dalam
mencapai tujuan perusahaan merupakan salah satu bagian dari prestasi direktur utama atau
Chief Executive Officer (CEO) pada perusahaan tersebut.

Seorang CEO bertanggung jawab atas tugas-tugas operasional sehari- hari perusahaan hingga
tindakan yang diperlukan dalam langkah bisnis. Peranan CEO sangat krusial dalam sebuah
bisnis karena peranannya sebagai seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab atas
kegagalan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Saat ini perusahaan dalam menjalankan bisnis
banyak yang menetapkan standar goals yang tinggi: pertumbuhan usaha yang efisien dan proges
tinggi, dapat diprediksi hasil dari strategi  yang akan dijalankan, dan memperoleh pendapatan
usaha dengan cepat.
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Perusahaan bisa mengalami hambatan, tidak selalu berjalan lancar. Perusahaan terkadang
memiliki masalah, baik itu dalam skala kecil maupun skala  besar.  Masalah-masalah  itulah
yang  menjadi  tanggung  jawab  seorang CEO. Sebab CEO dituntut untuk bisa tangguh
menghadapi apapun dalam membawa perusahaan tersebut sukses dan mencapai tujuannya.
Seperti berikut ini beberapa CEO yang memiliki pengaruh kuat pada perusahaannya yang
berhasil membawa perusahaannya pada kesuksesan.

Ed Whitacer yang berhasil membangun kembali General Motors dari krisis.  Lee  Iacocca  yang
berupaya  keras  untuk  menyelamatkan  automotif Chrysler yang sedang menuju kebangkrutan,
berbagai langkah cerdas diterapkannya   dalam   perushaan,   termasuk   dengan   menata   ulang
sistem keuangan dan harga pasar yang dikenakan pada produk Chrysler, bukan hanya itu saja
Iacocca juga melakukan perombakan dalam manajemen perusahaan semua upayanya berhasil
dan Chrysler dapat kembali sukses ditanggannya.

Pengelolaan  yang  baik  dari  Isaac  Perlmutter  membangkitkan  Marvel Comic juga hal yang
menarik, ia menggabungkan perusahaannya Toy Biz untuk mengurangi berbagai masalah yang
tengah melanda Marvel Comic dan kemampuannya  dalam  mengelola  keuangan  perusahaan
dengan  baik,  hal tersebut yang menjadi keberhasilan Marvel Comic. Keberhasilan para CEO
tersebut membuktikan bahwa jika Powerfull CEO mampu membuat perusahaan untuk
berkinerja lebih baik. Hal tersebut yang mendasari penelitian mengenai CEO Power menarik
untuk dilakukan.

Menurut Tien dkk (2014) posisi CEO selalu dianggap sebagai salah satu posisi paling kuat di
perusahaan, karena CEO diharapkan dapat memposisikan perusahaan mereka untuk
menciptakan kekayaan dan memaksimalkan peluang masa  depan  bagi  pemangku
kepentingan.  Eksekutif  puncak  tidak  hanya memiliki kekuatan mutlak atas keputusan
operasional perusahaan, namun juga memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi keputusan
strategis perusahaan. Chief Executive Officer (CEO) sebagai eksekutif puncak yang berdiri di
atas struktur organisasi tingkat atas, kekuatan pengambilan keputusan mereka jelas memiliki
dampak signifikan terhadap operasi perusahaan.

Sudana dan Aristina (2017) mengungkapkan bahwa ketika investor melakukan keputusan
investasi dengan melihat kualitas CEO perusahaan, kekuatan CEO bisa memiliki dampak
positif. Menurut teori agensi, posisi CEO memberikan banyak kekuasaan atas sumber daya
perusahaan karena pemegang saham  tersebar  luas  dan  tidak  ada pemegang  saham  yang
dapat  melakukan kontrol langsung (Jensen dan Meckling, 1976).

Penelitian meneganai CEO Power telah banyak dilakukan diantaranya dilakukan oleh dilakukan
Noval (2015), Koo (2015), Wu, dkk (2011), Bahloul, dkk (2013), Han, dkk (2016). Koo (2015)
dan Wu, dkk (2011) menemukan CEO Power berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Bahloul, dkk (2013) menemukan kekuatan CEO mempengaruhi pertumbuhan produktivitas dan
kekuatan CEO yang optimal dapat memungkinkan perusahaan menjadi lebih produktif dan lebih
efisien.
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Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Han, dkk (2016).
Han, dkk (2016) menyatakan bahwa CEO yang hebat tampil jauh lebih buruk daripada CEO
lainnya, saat kondisi industri memburuk. Sedangkan Penelitian Noval (2015) menunjukkan
bahwa CEO Power tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahan dan komisaris
independen tidak mempunyai pengaruh moderasi terhadap hubungan CEO Power dengan
kinerja perusahan. Dalam analisis fundamental, salah satu rasio  yang paling sering
dipergunakan adalah rasio harga dengan laba bersih, karena cukup mudah dipahami oleh
investor maupun calon investor.

Price earning ratio (PER) digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan menghasilkan
laba dimasa depan dari suatu perusahaan.  Investor dapat  mempertimbangkan  rasio  ini  untuk
memilah–milah saham  mana yang nantinya dapat memberikan keuntungan yang besar di masa
mendatang. Perusahaan  dengan  kemungkinan  pertumbuhan  yang tinggi  biasanya
mempunyai PER yang besar, sedangkan perusahaan dengan pertumbuhan yag rendah biasanya
mempunyai PER yang rendah (Lusiana dalam Noval, 2015).

Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan temuan penelitian- penelitian sebelumnya dan
menguji kembali pengaruh CEO Power dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap
kinerja perusahaan. Hasil yang beragam tersebut juga dipengaruhi perbedaan variabel dan
sampel yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Penelitian ini menggunakan periode
pengamatan dari tahun 2014 - 2016 dengan harapan pemilihan tahun laporan tahunan terbaru
agar lebih dapat merepresentasikan keadaan perusahaan terkini.

Karena ketidakkonsitenan hasil dari beberapa penelitian mengenai CEO Power dan juga CSR,
maka masih terdapat celah untuk dilakukannya penelitian mengenai   CEO   Power   dan   CSR.
Pemaparan   diatas   menjelaskan   alasan penelitian, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh
CEO Power dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Perusahaan Pada
Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 -
2016”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan permasalahan yang
menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah CEO  Power berpengaruh  terhadap kinerja perusahaan secara signifikan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016

2. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan secara signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2014-2016
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TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA
1. Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak satu orang
atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa bagi
kepentingan mereka serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang
terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham
(shareholders) sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen.

Teori agensi bertujuan untuk mengendalikan masalah akibat konflik kepentingan antara
eksekutif puncak dan pemegang saham. Rhoades, dkk (2000) mengatakan, dalam konteks teori
keagenan, tanggung jawab agen (manajemen) harus didelegasikan oleh prinsipal (pemilik)
untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajemen melalui skema kompensasi untuk
menghasilkan pengembalian bagi pemiliknya. Tetapi, manajemen dan pemilik dianggap
memiliki tujuan yang saling bertentangan.

Menurut teori agensi, posisi CEO memberikan banyak kekuasaan atas sumber daya perusahaan
karena pemegang saham tersebar luas dan tidak ada pemegang   saham   yang   dapat
melakukan   kontrol   langsung   (Jensen dan Meckling,  1976).  Mekanisme  pemantauan  dan
kontrol  yang  diberikan  oleh dewan direksi adalah untuk melindungi kepentingan pemegang
saham dengan mengatur isu-isu seperti keunggulan CEO.

Berpedoman pada teori agensi, pakar dan praktisi berpendapat bahwa jika sebuah perusahaan
memperhatikan aspek penyelamatan kepentingan para pemiliknya, maka aset dari perusahaan
tersebut akan diatur sedemikian rupa sehingga dapat menekan pengeluaran yang sia-sia dan
memaksimalkan profitabilitas, sehingga perusahaan dapat memberikan laba di atas rata-rata
kepada para stakeholders.

Teori agensi klasik menyatakan bahwa setiap kegiatan perlindungan lingkungan mengurangi
keberhasilan ekonomi karena perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk upaya perlindungan
lingkungan, apabila perusahaan memfokuskan tanggung jawab sosial daripada memaksimalkan
keuntungan, maka hal tersebut   mengakibatkan berkurangnya efisiensi perusahaan dan
perusahaan akan gagal dalam mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, baik aset perusahaan
maupun modal yang diperoleh dari pemegang saham.

2). Stakeholder Theory
Menurut Luk, dkk dalam Hadi (2014) stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun
eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat
langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian stakeholder merupakan
pihak internal maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar,
lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya) lembaga pemerhati
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lingkungan para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya
sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Kartini dalam Hadi (2014) menyatakan
pengakuan terhadap adanya berbagai  stakeholders  diluar  pemegang  saham  (shareholders)
yang  dapat memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan perusahaan telah mengubah dimensi
tanggung jawab sosial perusahaan dari tanggung jawab ekonomi semata-mata dalam bentuk
maksimasi laba untuk kemakmuran para   pemegang   saham menjadi tanggung jawab kepada
sejumlah stakeholders yang lebih luas.

Jones  dkk  dalam  Hadi  (2014)  menyatakan  bahwa  pada  hakikatnya stakeholder theory
mendasarkan diri pada asumsi, antara lain :

1) Korporasi   memiliki   hubungan   dengan   banyak   kelompok   konstituen
(stakeholder) yang berpengaruh dan terpengaruh oleh keputusannya.

2) Teori berkaitan dengan sifat hubungan ini dalam kaitannya dengan kedua proses dan
pendapatan untuk perusahaan dan stekeholdernya.

3) Kepentingan   semua   stekeholder   memiliki  nilai intrinsik  dan  tidak ada kepentingan
yang diasumsikan dapat mendominasi yang lain.

4) Teori ini berfokus pada pembuatan keputusan manajerial.

Berdasarkan asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahan tidak dapat melepaskan diri
dengan lingkungan sosial (social setting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi
stakeholder serta mendudukkanya dalam kerangka kebijakan dan  pengambilan keputusan,
sehingga dapat mendukung dalam pencapian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan
jaminan going concern (Adams dalam Hadi, 2014).

Hadi (2014) menyatakan esensi teori stakeholder tersebut diatas jika ditarik interkoneksi dengan
teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi expectation gap
dengan masyarakat sekitar guna   meningkatkan   legitimasi   (pengakuan)   masyarakat,
ternyata   terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu
dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata di ukur dengan economic
measurement yang cenderung shareholder orientation, kearah memperhitungkan faktor sosial
sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan atau
stakeholder orientation.

3. CEO Power
CEO (Chief Executive Officer) atau di Indonesia sering disebut sebagai Direktur Utama atau
Presiden Direktur merupakan seseorang yang memegang jabatan tertinggi dalam kegiatan
opersional perusahaan, bertanggung jawab terhadap rencana dan keputusan strategis serta
sebagai pendukung antara pihak internal  dan  eksternal (Sudana  dan  Aristina,  2017).
Investor  dapat  menilai kinerja perusahaan dengan mengetahui CEO perusahaan tersebut.

Certo, dkk dalam Sudana dan Aristina (2017) menyatakan bahwa CEO mempunyai kekuasaan
(Power) untuk mempengaruhi keputusan investasi dari investor potensial. Power atau kekuasaan
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yang dimiliki CEO dapat berasal dari kepemilikan saham (ownership Power), jabatan formal
(structural Power), keahlian (expert Power), dan koneksi sosial (prestige Power), yang
merupakan informasi non-finansial yang juga digunakan sebagai pertimbangan investor untuk
menilai prospek perusahaan di masa  yang akan datang.   Kepemilikan merupakan sumber
penting dari Power (Daily dan Johnson dalam Noval, 2015).

Haleblian dan Finkelstein; Pfeffer; Adams, dkk dalam Han, dkk (2016) mengatakan tidak ada
satu definisi mengenai kekuatan CEO, yang ada hanya benang merah dalam literatur, kekuatan
CEO adalah kemampuan CEO untuk mengatasi hambatan dan secara konsisten mempengaruhi
keputusan penting dalam perusahaan. Menurut Yukl dalam Combs, dkk (2007) kekuasaan
adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kekuatan CEO mengacu pada kemampuan
CEO untuk memberi pengaruh pada anggota dewan, oleh karena itu Chief Executive Officer
(CEO) sebagai eksekutif puncak yang berdiri di atas struktur organisasi tingkat atas, kekuatan
pengambilan keputusan mereka jelas memiliki dampak signifikan terhadap operasi perusahaan
(Combs, dkk, 2007). Kekuatan CEO penting bagi kemampuan CEO untuk mempertahankan
kontrol atas perusahaan. Eksekutif hanya dapat mempengaruhi hasil perusahaan jika mereka
memiliki pengaruh atas keputusan penting perusahaan.

Menurut Combs, dkk (2007) kekuatan CEO mengacu pada potensi CEO untuk memanfaatkan
kepemilikan atau posisi untuk mengejar tujuannya sendiri. Seorang CEO yang kekuatannya
tetap tidak terkendali oleh direksi luar cenderung   mengambil   tindakan   melayani   diri
sendiri   yang   mengurangi kekayaan  pemegang  saham.  Banyak  heterogenitas  dalam
wewenang pengambilan keputusan CEO di seluruh perusahaan, atribut seperti kepemilikan,
status sebagai pendiri atau sebagai pemilik signifikan dan posisi formal seperti ketua dewan
membantu menentukan tingkat kekuatan CEO (Han, dkk, 2016).

Han,  dkk  (2016)  mengatakan  kekuatan  yang  dimiliki  CEO  dapat memiliki   konsekuensi
signifikan   bagi   perusahaan,    yang   menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar
kekuatan pengambilan keputusan harus diberikan kepada CEO. Keuntungan potensial dari
kekuatan pengambilan keputusan yang memusatkan perhatian adalah bahwa CEO mungkin
dapat membuat  keputusan  yang  lebih  cepat.  Di  sisi  lain,  CEO  yang  kuat  dapat bertindak
lebih  sepihak  dengan  sedikit  masukan  dari  dewan  atau  manajer lainnya, sehingga
menghasilkan kualitas keputusan yang lebih rendah, dengan kepercayaan diri yang berlebihan
akan kemampuannya sendiri, CEO mungkin juga membiarkan perusahaan tersebut banyak
mengalami penurunan ekonomi.

Menurut Finkelstein dan D'Aveni (1994) pemantauan dewan yang efektif dapat membantu
mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga memastikan bahwa kekuatan CEO digunakan
untuk menguntungkan perusahaan. Penelitian tentang CEO menunjukkan bahwa ada banyak
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manfaat positif dari CEO yang hebat, seperti garis kewenangan yang jelas, waktu respon
strategis yang lebih cepat, dan titik fokus untuk akuntabilitas eksternal.

4. Corporate Social Responsibility (CSR)
a. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)
Menurut Azheri dalam Hadi (2014) Corporate Social Responsibility (CSR)  dilakukan  dengan
motivasi  yang  beragam,  tergantung  pada  sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu
sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa rumusan CSR sebagai berikut:

1) The  World  Business  Council  for  Susatinable  Development  (WBCSD). WBCSD
merumuskan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai “sebuah komitmen bisnis
berkelanjutan untuk bertidak secara etis dan berkontribusi untuk perkembangan ekonomi
sementara meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarga sebaik-baiknya lokal
komunitas dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka”.

2) World Bank, Lembaga  keuangan  global ini  merumuskan Corporate Social
Responsibility (CSR) sebagai “sebuah komitmen bisnis dalam kontribusi untuk
perkembangan ekonomi berkelanjutan dengan pegawai-pegawai dan perwakilan mereka,
lokal   komunitas   dan   masyarakat   luas untuk meningkatkan kualitas hidup karena hal
tersebut baik untuk bisnis dan baik untuk perkembangan”.

3) European Union Uni Eropa sebagai lembaga perhimpunan  negara- negara di benua
Eropa merumuskan pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) dalam EU Green
Paper on Corporate Social Responsibility (CSR) “sebagai sebuah konsep dimana
perusahaan mengintegrasikan sosial dan menyangkut hal yang berhubungan lingkungan
dalam bisnis oprasional dan dalam interaksi mereka dengan setiap stakeholder mereka
dengan dasar sukarela”.

Pertanggung jawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi   untuk   secara
sukarela   mengintegrasikan   perhatian   terhadap lingkungan   dan   sosial   ke   dalam
operasinya   dan interaksinya   dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi
di bidang hukum. CSR merupakan   komitmen   perusahaan   untuk   kontribusi   dalam
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara
perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hadi, 2014).

b. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)
Berdasarkan tujuannya, ada dua alasan yang mendasari perusahaan untuk melakukan CSR yaitu
alasan moral dan alasan ekonomi. Alasan moral pada dasarnya merupakan inisiatif dari suatu
perusahaan untuk melakukan CSR yang murni   timbul   karena   kesadaran   perusahaan
terhadap   aspek   sosial   dan lingkungan, sedangkan alasan ekonomi lebih kepada upaya untuk
memperkuat reputasi dan citra perusahaan melalui   kegiatan  CSR  yang   dilakukan   dan
bertujuan untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan tersebut (Hadi, 2014). Menurut
Satria   dalam   Hadi  (2014) ada  beberapa  manfaat  yang diperoleh perusahaan dari
pelaksanaan CSR yaitu:

1. Mendongkrak reputasi dan citra perusahaan.
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2. Perbuatan   yang  destruktif  pasti  akan  menurunkan   reputasi  dan   citra perusahaan,
sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongrak reputasi dan  citra positif
perusahaan.  Reputasi  dan  citra positif ini penting untuk menunjang keberhasilan
perusahaan.

3. Mendapatkan ijin atau lisensi sosial untuk beroperasi. Masyarakat sekitar adalah
komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan
maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan sehingga mereka
akan memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk  menjalankan bisnisnya.

4. Mengurangi risiko bisnis perusahaan. Mengelola risiko di tengah kompleksnya
permasalahan perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan
perusahaan. Hubungan yang  tidak  harmonis  dengan  stakeholder  akan  mengganggu
kelancaran bisnis perusahaan.

5. Track Record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan  keunggulan kompetitif
perusahaan yang dapat   mempermudah jalan menuju sumber daya yang dibutuhkan
perusahaan.

6. Membuka peluang pasar yang lebih luas. Investasi yang ditanamkan untuk pelaksanaan
CSR dapat menjadi peluang yang besar dan pangsa pasar baru.

c. Pengungkapan Corporate Social Responsibility  (CSR)
Pengungkapan  tanggung jawab  sosial  perusahaan  yang  sering  juga disebut sebagai social
disclosure, corporate social reporting, social accounting, merupakan cara mengkomunikasikan
informasi sosial kepada stakeholders. Adanya CSR dalam sebuah perusahaan investor mulai
merespon dengan baik informasi-informasi   sosial   yang   disampaikan   perusahaan   dalam
laporan tahunan. Luasnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan memberikan
pengaruh terhadap meningkatnya nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan para stakeholder dapat
mengetahui apa saja aktivitas sosial yang dilakukan   oleh   perusahaan.   Hal   tersebut   penting
diketahui   stakeholder mengingat dampak-dampak yang mungkin timbul akibat aktifitas
perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah
mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus- menerus melakukan perbaikan dan penerapan di
seluruh dunia (www.globalreporting.org). Penelitian ini menggunakan 6 indikator
pengungkapan yaitu : ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan produk.
Indikator – indikator yang terdapat di dalam GRI yaitu :

a. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator)
b. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator)
c. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance indicator)
d. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance indicator)
e. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator)
f. Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance indicator)
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5. Kinerja perusahaan
Kinerja  perusahaan  merupakan  gambaran  tentang  kondisi  keuangan perusahaan yang
dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui  baik  buruknya  keadaan
keuangan  suatu  perusahaan  yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini
sangat penting agar sumber   daya   digunakan   secara   optimal   dalam   menghadapi
perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat
dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para
penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan
(Noval, 2015).

Price to Earning Ratio (PER) adalah metode yang paling populer dan paling penting dalam
menganalisis nilai pasar suatu saham. Tentu saja, PER tidak bisa sepenuhnya menggambarkan
kondisi sebuah perusahaan. Namun, investor dan analis menganggap PER sebagai rasio yang
paling mampu mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Informasi PER mengindikasikan
besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah earning
perusahaan. Dengan kata lain, PER menunjukkan besarnya harga setiap satu rupiah earning
perusahaan. Di samping itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham
perusahaan (Tandelilin dalam Noval, 2015).

B. Kerangka Pemikiran
Chief Executive Officer (CEO) secara potensial mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi
dan menentukan strategi serta kinerja bisnis perusahaan. Kehadiran seorang Powerfull CEO
sangat berguna untuk mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan diantara direktur dan
menjelaskan otoritas pengambilan keputusan. Menurut Combs, dkk (2007) kekuatan CEO
mengacu pada potensi CEO untuk memanfaatkan kepemilikan atau posisi untuk mengejar
tujuannya sendiri. Seorang CEO yang kekuatannya tetap tidak terkendali oleh direksi luar
cenderung mengambil tindakan melayani diri sendiri yang mengurangi kekayaan pemegang
saham.

Terlihat bahwa di Indonesia saat ini kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan sudah mulai
berkembang. Hal ini di tunjukkan dengan adanya peraturan Undang-undang Perseroan Terbatas
No.40 Pasal 74 Tahun 2007. Apabila sebuah perusahaan terlihat peduli kepada masyarakat,
masyarakat juga akan  membayangkan  bahwa  perusahaan  juga  memiliki  kepedulian  dalam
mengelola produknya. Sehingga timbul kepercayaan akan kualitas produk dan loyalitas untuk
menggunakan produknya. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu
perusahaan yang diukur dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan. Artinya
Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan.

Aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan terbukti dapat meningkatkan reputasi, sehingga
memperbaiki hubungan dengan pihak bank, investor, maupun lembaga pemerintahan, dan dari
perbaikan hubungan tersebut tercermin pada keuntungan ekonomi perusahaan. Dalam
pengambilan keputusan ekonomi, tida hanya tidak hanya mengandalkan kinerja keuangan



339

perusahaan namun juga mebutuhkan informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahuanan
ataupun sustainability reporting.

C. Hipotesis
1.   Pengaruh CEO Power terhadap kinerja perusahaan
Menurut teori agensi, posisi CEO memberikan banyak kekuasaan atas sumber daya perusahaan
karena pemegang saham tersebar luas dan tidak ada pemegang   saham   yang   dapat
melakukan   kontrol   langsung   (Jensen   dan Meckling, 1976). Kekuasaan adalah kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain. Kekuatan CEO mengacu pada kemampuan CEO untuk
memberi pengaruh pada anggota dewan, oleh karena itu Chief Executive Officer (CEO) sebagai
eksekutif puncak yang berdiri di atas struktur organisasi tingkat atas, kekuatan pengambilan
keputusan mereka jelas memiliki dampak signifikan terhadap operasi perusahaan (Combs, dkk,
2007).

Kekuatan CEO penting bagi kemampuan CEO untuk mempertahankan kontrol atas perusahaan.
Eksekutif hanya dapat mempengaruhi hasil perusahaan jika mereka memiliki pengaruh atas
keputusan penting perusahaan.   Menurut Combs, dkk (2007) kekuatan CEO mengacu pada
potensi CEO untuk memanfaatkan kepemilikan atau posisi untuk mengejar tujuannya sendiri.
Seorang CEO yang kekuatannya tetap tidak terkendali oleh direksi luar cenderung   mengambil
tindakan   melayani   diri   sendiri   yang   mengurangi kekayaan pemegang saham.

Han,  dkk  (2016)  mengatakan  kekuatan  yang  dimiliki  CEO  dapat memiliki konsekuensi
signifikan bagi perusahaan,  yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan
pengambilan keputusan harus diberikan kepada CEO. CEO yang kuat dapat bertindak lebih
sepihak dengan sedikit masukan dari dewan atau manajer lainnya, sehingga menghasilkan
kualitas keputusan yang lebih rendah, dengan kepercayaan diri yang berlebihan akan
kemampuannya sendiri, CEO mungkin juga membiarkan perusahaan tersebut banyak
mengalami penurunan ekonomi. Hal tersebut membuat kinerja perusahan   akan   menurun.
Berdasarkan   penjelasan maka   hipotesis   yang terbentuk adalah :

H1  : CEO  Power  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016.

2..  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  terhadap kinerja perusahaan
Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan atau memaksimumkan kekayaan melalui
kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Perusahaan akan terjamin tumbuh secara
berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan
lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-
kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat.

Apabila sebuah perusahaan terlihat peduli  kepada masyarakat, masyarakat juga akan
membayangkan bahwa perusahaan juga memiliki kepedulian dalam mengelola produknya.
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Sehingga timbul kepercayaan akan kualitas produk dan loyalitas untuk menggunakan
produknya. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan  yang
diukur dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan. Pelaksanaan CSR akan
meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan sebagai akibat dari
para investor yang menanamkan saham di perusahaan. Melalui pengungkapan CSR, pasar akan
memberikan apresiasi positif yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham perusahaan.
Peningkatan ini akan menyebabkan kinerja perusahaan meningkat.

Nurlela dan Islahudin (2008) menyatakan bahwa dengan adanya praktik CSR yang baik,
diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. Gantino (2016), Indrawan
(2011), Daud dan Amri (2008) menemukan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR menjadi
pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan yang kemudian akan
mengapresiasi harga saham perusahaan dan banyak penelitian yang menunjukkan ada pengaruh
positif dari pelaksanaan CSR.   Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang terbentuk
adalah :

H2   : Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Desain penelitian ini termasuk penelitian kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji
hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel yaitu variabel independen terhadap
variabel dependen (Sugiyono, 2011). Jenis penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian
kuantitatif.  Menurut  Sugiyono (2011) metode kuantitatif  adalah pendekatan ilmiah  yang
memandang  suatu realitas itu dapat dikualifisikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan
variabelnya bersifat sebab akibat yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya
menggunakan statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini   adalah   data   sekunder
yang   diambil   dari   laporan   keuangan   tahunan perusahaan pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

B. Definisi Dan Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen dalam menganalisis
data.
1. Variabel independen
Variabel  Independen atau variabel bebas  adalah variabel  yang sering disebut sebagai variabel
stimulus, prediktor, dan antesenden, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel
bebas (Sugiyono, 2011). Variabel ini memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau
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timbulnya variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini diantaranya
CEO Power dan Corporate Social Responsibility (CSR):

a.  CEO Power
Menurut Yukl dalam Sudana dan Aristina (2017),  Power merupakan kapasitas absolut seorang

agen untuk mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang atau lebih  yang ditunjuk
sebagai  target  pada satu  waktu  tertentu. Berfokus pada Power atau kekuasaan yang
dimiliki individu, Finkelstein dalam (Sudana dan Aristina, 2017) mengidentifikasi
empat sumber dari Power, yaitu: Ownership Power, Structural Power, Expert Power,
dan Prestige Power. Ownership dan Structural Power merupakan bentuk formal dari
Power yang secara langsung dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan CEO,
sedangkan Expert Power dan Prestige Power adalah bentuk informal dari Power yang
tidak secara langsung memengaruhi peran CEO dalam hirarki organisasi (Sudana dan
Aristina, 2017).

Keempat sumber Power tersebut diukur menggunakan proksi yang berbeda-beda. Khusus untuk
Structural Power yang menggunakan proksi dual leadership,   tidak   bisa   disertakan   dalam
penelitian   ini   karena   Indonesia menganut sistem two-tier, yaitu fungsi manajemen dan
fungsi pengawasan terpisah, sehingga penelitian ini hanya menggunakan Ownership Power,
Expert Power dan Prestige Power sebagai ukuran kekuatan CEO.

Penelitian ini mengukur kekuatan CEO berdasarkan empat variabel: tenure (masa jabatan),
kepemilikan,  keluarga pendiri,  dan  interlock. Kepemilikan dan keluarga pendiri untuk
mengukur kekuatan kepemilikan (Ownership Power), dan tenure untuk mengukur kekuatan ahli
(Expert Power), dan CEO interlock untuk mengukur Prestige Power. Pengukuran CEO Power
mengikuti penelitian Finkelstein (1992), Han, dkk, (2016) dan Sudana dan Aristina (2017).

1. Masa jabatan CEO adalah jumlah bulan CEO menjabat di perusahaan. Masa jabatan CEO
meningkatkan pengaruh CEO terhadap dewan dan karenanya meningkatkan kekuatan
CEO (Ryan dan Wiggins, dalam Han, dkk, 2016). Masa jabatan CEO (CEO tenure) di
ukur dengan dummy yaitu sama dengan satu jika CEO tenure berada di atas median
sampel dan nol jika sebaliknya.

2. Kepemilikan  saham  CEO  adalah jumlah  saham  yang  dimiliki  CEO  di perusahaan.
Kepemilikan   saham   CEO   yang   lebih   besar   mengurangi pengaruh  dewan  dan
memungkinkan  CEO  untuk  lebih  banyak kebijaksanaan dalam membuat keputusan,
sehingga meningkatkan kekuatan CEO (Finkelstein, dalam Han, dkk, 2016). Kepemilikan
saham CEO (CEO Ownership) diukur dengan dummy yaitu sama dengan satu jika
kepemilikan saham CEO berada di atas median sampel dan nol jika sebaliknya.

3. Keluarga Pendiri (Founding Familiy) adalah CEO yang juga pendiri atau keturunan dari
pendiri atau menjabat sebagai CEO dari awal perusahaan (Han, dkk, 2016). CEO Founder
diukur dengan dummy yaitu sama dengan satu jika CEO adalah Founding Family dan nol
jika sebaliknya.
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4. CEO interlock  yaitu jumlah perusahaan yang dipimpin oleh CEO, termasuk anak-anak
perusahaannya maupun perusahaan lain diluar anak perusahaan (Sudana dan Aristina,
2017). Dalam penelitian ini CEO interlock diukur melalui jumlah perusahaan yang
dipimpin CEO. CEO interlock diukur dengan dummy yaitu sama dengan satu jika jumlah
perusahaan yang dijabat CEO berada di atas median sampel, nol  jika sebaliknya.

a. CEO Power Index (CPI) adalah jumlah dari masing-masing variabel indikator yang
tercantum di atas, jadi berkisar dari 0 hingga 4. Nilai indeks yang lebih tinggi
menunjukkan kekuatan CEO yang lebih besar.

b. CEO Power, indikator variabel CEO Power sama dengan satu jika CEO Power
Index (CPI) di atas median sampel, dan nol sebaliknya.

b.  Corporate Social Responsibility (CSR)
Penelitian ini menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) sebagai dasar item pengungkapan
tanggung jawab sosial. Item pengungkapan GRI digunakan karena telah diterima secara global
sebagai suatu standar untuk mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,
GRI membantu perusahaan untuk memutuskan apa yang akan diungkapkan dan cara
mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Informasi  mengenai  pengungkapan  CSR.  Indikator  yang  digunakan dalam penelitian ini ada
tiga kategori, yaitu indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Indikator kinerja sosial
mencakup empat indikator yang terdiri dari:  indikator  praktik  ketenagakerjaan  dan
kenyamanan  bekerja,  hak asasi manusia,  masyarakat, dan  tanggung jawab  atas produk.
Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan proksi CSRDI (Corporate Social
Responsibility Disclosure Index) berdasarkan standar GRI G4. Cara mengelompokkan
pengungkapan CSR sebagai berikut :

a. Membuat suatu daftar pengungkapan sosial. Daftar disusun dalam bentuk daftar item
pengungkapan yang masing–masing item disediakan tempat jawaban mengenai status
pengungkapannya pada laporan yang bersangkutan.

b. Menentukan  indeks  pengungkapan  sosial  untuk  perusahaan  berdasarkan daftar
pengungkapan sosial. Menentukan indeks ini dilakukan dengan cara memberi skor
pengungkapan bersifat dikotomi, diberi skor 1 apabila diungkapkan dan diberi skor 0
jika tidak diungkapkan. Skor yang diperoleh dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.

2. Variabel Dependen
Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen, dalam bahasa
Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel
dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan.

Pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi- informasi keuangan dalam
mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan  tersebut  akan  digunakan  sebagai
tolak  ukur  dan  pedoman  bagi investor dalam melakukan transaksi jual-beli saham suatu
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perusahaan. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis
laporan finansial. Indikator kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rasio
penilaian pasar atau Price to Earning Ratio (PER) dengan menggunakan rumus sebagai berikut
(Noval, 2015) :

Penelitian ini menggunakan rasio penilaian pasar pada Price Earning Ratio (PER) dalam
mengukur kinerja perusahaan. Alasan peneliti menggunakan PER sebagai indikator perhitungan
dari kinerja perusahaan dikarenakan PER memiliki banyak penafsiran sebagai indikator
pertumbuhan laba, ukuran risiko, atau sebagai tingkat kapitalisasi laba.

Price to Earning Ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan
dalam menghasilan laba serta mencerminkan informasi yang akurat atas kegiatan investasi yang
akan dilakukan dan mengukur jumlah uang investor yang bersedia membayar untuk setiap
rupiah pendapatan perusahaan. Indikator tersebut dapat membantu investor dalam penilaian atas
suatu pencapaian kinerja perusahaan. Penilaian kinerja keuangan, perusahaan harus didasarkan
pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan
yang berlaku umum.

C. Pengukuran Variabel

Tabel 3. 2.  Pengukuran Variabel
Variabel Definisi Pengukuran

CSR CSR diukur menggunakan
indeks pengungkapan CSRDIj = Xij

x 100 %
Nj

CEO
Power

Kekuatan CEO yang diukur
dengan menggunakan CEO
Power Index (CPI)

CPI =
1. Dummy CEO Ownership
2. Dummy CEO Tenure
3. Dummy CEO Founder
4. Dummy CEO Interlock

CEO Power = if CPI >median
CPI=1, nol sebaliknya

Kinerja
perusahaan

Rasio PER digunakan
karena sebagai indikator
pertumbuhan laba, ukuran
risiko, dan tingkat
kapitalisasi laba.

D. Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  :  obyek  atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Sampel adalah bagian dari jumlah dan
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel penelitian
menggunakan nonprobability sampling dengan metode purposive sampling.
Pengambilan sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan tujuan dan kriteria sebagai
berikut:

1. Perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan   yang   melaporkan   kegiatan   CSR   dalam   laporan   tahunan perusahaan

selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang laporan tahunannya menggunakan mata uang Rupiah
4. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian selama periode penelitian.

Tabel 3.3 Penentuan Sampel Penelitian

No. Kriteria Sampel Jumlah
Sampel

1 Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia

136

2 Perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan CSR dalam
laporan tahunan perusahaan selama periode penelitian

(8)

3 Perusahaan yang laporan tahunannya tidak menggunakan
mata uang Rupiah

(29)

4
Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap terkait
dengan variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian selama periode penelitian

(33)

Jumlah sampel 66

Sumber : www.idx.co.id, (data diolah penulis)

E. Metode Analisis Data
1.  Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan penjelasan atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-
rata (mean), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum,  range,  kurtosis,  dan
skewness  atau  kemencengan  distribusi  (Ghozali,
2006). Variabel penelitian terdiri dari CEO Power dan CSR sebagai variabel independen dan
kinerja perusahaan sebagai variabel bebas. Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah
dikumpulkan kemudian dianalisis.

2.  Uji Model Data Panel
Berdasarkan strukturnya data ada dua jenis, yaitu data seksi silang (cross section) dan  data
runtut  waktu  (time series).  Data  cross  section  terdiri  atas beberapa banyak objek, dengan
beberapa jenis data. Data time series biasanya meliputi   satu   objek,   tetapi   meliputi
beberapa   periode.   Penelitian   ini menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan
antara data time series dan cross section.
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Model regresi dengan data panel memiliki kesulitan ketika akan melakukan regresi, yaitu
kesulitan dalam menentukan spessifikasi modelnya. Oleh karena itu, dalam melakukan regresi
dengan data panel kita diharuskan memilih beberapa model pendekatan yang paling tepat untuk
mengestimasi data panel  yaitu  pendekatan  model  Common  Effect,  Fixed  Efffect,  dan
Random Effect. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga model tersebut menurut Widarjono
(2013) :

a.  Pendekatan model Common Effect
Pendekatan dengan model common effect merupakan pendekatan yang paling sederhana
untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model common effect tidak
memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena pendekatan ini mengasumsikan
bahwa perilaku data antar individu dan kurun waktu   yang   sama.   Pendekatan   dengan
model   common   effect   memiliki kelemahan yaitu ketidaksesuaian model dengan
keadaan yang sesungguhnya, karena adanya asumsi bahwa perilaku antar individu dan
kurun waktu yang sama padahal kenyataannya kondisi setiap objek akan saling berbeda
pada suatu waktu dengan waktu lainnya (Widarjono, 2013).

b.  Pendekatan model Fixed Effect
Pendekatan model fixed effect mengasumsikan adanya perbedaan antar objek meskipun
menggunakan koefisien regresor yang sama. Fixed effect disini maksudnya  adalah
bahwa  satu  objek  memiliki  konstan  yang  tetap  besarnya untuk berbagai periode
waktu, demikian pula dengan koefisien regresinya.

c.  Pendekatan model Random Effect
Pendekatan model random effect ini adalah mengatasi kelemahan dari model fixed effect.
Model ini dikenal juga dengan sebutan model generalized least square (GLS), model
random effect (GLS) merupakan model yang telah memenuhi  asumsi-asumsi  klasik
(Gujarati,  2012).  Untuk  menganalisis  data panel  menggunakan  model  random  effect
ini  ada  satu  syarat  yang  harus dipenuhi, yaitu objek data silang lebih besar dari
banyaknya koefisien (Widarjono, 2013).

Menurut Widarjono (2013) keuntungan dari data panel adalah sebagai berikut :
a. Data  panel  yang  merupakan  kombinasi  dari  data  cross  section  dan  time series akan

memberikan informasi data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of
freedom yang semakin besar.

b. Menggabungkan  data  cross  section  dan  time  series  dapat  mengatasi masalah yang
timbul ketika ada masalah penghilangan variabel.

3.  Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel
Untuk  melakukan  regresi  data  panel  terlebih  dahulu  harus  memilih model estimasi yaitu
common effect, fixed effect dan random effect. Untuk memilih model terbaik dalam
mengestimasi data panel dapat dilakukan dengan uji Chow dan uji Hausman.

a.  Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk menguji antara model common effect dan fixed effect (Widarjono,
2013). Dalam melakukan uji Chow data diregresikan terlebih  dahulu  kemudian  dibuat
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hipotesis  untuk  diuji.  Hipotesis  uji Chow adalah  H0 : maka  digunakan model common
effect dan H1 :  maka digunakan model fixed effect. Pedoman yang digunakan dalam
pengambilan kesimpulan uji Chow adalah :

a. Jika  nilai  probabilitas  >  taraf  signifikan  0,05  artinya  H0  diterima,  maka model
common effect.

b) Jika nilai probabilitas  < taraf signifikan 0,05 artinya H0 ditolak, maka model fixed
effect.

b.  Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan fixed effect
atau random effect (Widarjono, 2013). Dalam melakukan uji Hausman data diregresikan
terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji.  Pedoman yang digunakan dalam
pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah:

a) Jika nilai probability Chi-Square > 0,05 maka artinya H0 diterima, yang artinya model
random effect.

b) Jika nilai probability Chi-Square < 0,05 maka Ha diterima, artinya model fixed effect.

4.  Analisis Regresi Linier Berganda Model Panel Data
Analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta
menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang
digunakan. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk mendapatkan dugaan dari satu variabel
dengan menggunakan variabel lain yang diketahui.

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi   untuk masing - masing     variabel
independen.     Koefisien     ini  di  peroleh  dengan  cara memprediksi nilai variabel dependen
dengan suatu persamaan. Analisis regresi liner berganda pada penelitian ini digunakan untuk
mengetahui pengaruh CEO Power dan CSR terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI periode 2014 - 2016.  Model regresi dalam penelitian ini yaitu :

Y = α + β1CEO Power+ β2CSR + e
Keterangan :
Y         = Kinerja Perusahaan
α         = Konstanta
β1       = Koefisien CEO Power
β2       = Koefisien CSR
e          = Eror term, tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

5.  Pengujian Hipotesis
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh CEO Power, dan CSR terhadap
kinerja perusahaan manufaktur periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Untuk menguji
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pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel  dependen  (Y)  baik  secara  parsial
maupun  secara  bersama-sama dilakukan  dengan  Koefisien  determinan  (R2),  dan  uji
signifikansi  parameter individual (uji t).

PEMBAHASAN

A. Analisis Data
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014-2016. Metode purposive sampling digunakan dalam pemilihan sampel.
Penelitian ini menggunakan sustainability report untuk mengukur CSR. Mengingat masih
sedikitnya perusahaan di Indonesia  yang  melaporkan  sustainability  report,  maka  penelitian
ini  pun terbatas hanya pada data-data yang terdapat dalam annual report perusahaan.

B. Hasil Penelitian
1. Statistik deskriptif
Berdasarkan kriteria sampel dan teknik pengambilan sampel yang telah dilakukan diperoleh 198
observasi dalam 3 tahun pengamatan. Statistik deskripitif masing-masing variabel dapat dilihat
pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif

PER CEO CSR

Mean 119.6970 0.434343 14.99613
Median 14.94700 0.000000 10.98900
Maximum 4795.374 1.000000 45.05500
Minimum -141.5090 0.000000 3.297000
Std. Dev. 520.3386 0.496927 10.09513
Skewness 6.825202 0.264920 1.104102
Kurtosis 53.64808 1.070183 3.201769

Jarque-Bera 22700.38 33.04064 40.56420
Probability 0.000000 0.000000 0.000000

Sum 23700.01 86.00000 2969.233
Sum Sq. Dev. 53338188 48.64646 20076.58

Observations 198 198 198
Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 7)

a.  Kinerja Perusahaan (PER)
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa setiap perusahaan sampel dalam penelitian ini
memiliki nilai rata-rata Price Earning Ratio (PER) yang berbeda-beda.  Perusahaan  manufaktur
yang  memiliki  nilai rata-rata  (mean) paling tinggi yaitu sebesar 4.795,37 pada perusahaan
Gudang Garam Tbk tahun 2014 artinya terdapat perusahaan pada sektor manufaktur yang
kinerja perusahaanya diatas  rata-rata pada perusahaan  manufaktur.  Perusahaan  yang memilki
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nilai rata-rata  PER  paling  rendah  yaitu  pada  perusahaan  Siwani Makmur Tbk tahun 2016
sebesar -141.509. Nilai rata-rata (mean) kinerja perusahaan  untuk  semua  perusahaan  sampel
dari  tahun  2014-2016  adalah sebesar 119.6970.

Hasil rata-rata untuk semua perusahaan sampel menunjukkan bahwa investor akan membayar
sebesar Rp 119,70 untuk Rp 1 dari pendapatannya, besarnya nilai PER menunjukkan tingkat
kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Semakin tinggi
nilai PER maka akan semakin besar tingkat kepercayaan investor dan nilai PER yang tinggi
menggambarkan kinerja perusahaan yang baik karena memiliki prosepek pertumbuhan
perusahaan  yang  baik.  Tabel  4.4  menunjukkan  nilai  standar deviasi sebesar  520,3386  yang
berarti standar deviasi lebih besar dari nilai rata- rata kinerja perusahaan. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa variabel kinerja perusahaan memiliki hasil sebaran data yang kurang baik.

b. Corporate Social Responsibility (CSR)
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa setiap perusahaan sampel dalam   penelitian   ini
memiliki   nilai  rata-rata   sebesar  14,996.   Tabel   4.4 menunjukkan variabel CSR memiliki
nilai terendah sebesar 3,297 pada perusahaan Siwani Makmur Tbk pada tahun 2014.
Perusahaan yang memiliki nilai rata-rata CSR paling tinggi sebesar 45,055 yaitu perusahaan
Indofarma Tbk tahun 2014. Nilai rata-rata (mean) variabel CSR  dari tahun 2014-2016 adalah
sebesar 14.996  atau  hanya sebesar 16,479  % dari total  pengungkapan  yang diharapkan, hal
ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan yang  dilakukan  oleh
perusahaan  manufaktur  pada  periode  2014-2016  karna masih jauh dibawah tingkat
pengungkapan CSR yang diharapkan yaitu sebesar 91. Nilai standar deviasi sebesar 10,095
yang berarti standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dari rata-rata CSR. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa data variabel CSR mengindikasikan hasil sebaran data yang cukup baik.

c.  CEO Power
Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan variabel CEO Power memiliki nilai terendah sebesar 0 dan
nilai tertinggi sebesar  1 dan dapat dilihat bahwa setiap perusahaan sampel dalam penelitian ini
memiliki nilai rata-rata sebesar 0,43 artinya jika CEO Power dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan maka CEO Power pada perusahaan manufaktur hanya bisa menurunkan kinerja
perusahaan sebesar 0,43. Nilai rata-rata (mean) variabel CEO Power dari tahun 2014-2016
sebesar 1,47,  menunjukkan  bahwa  rata-rata  CEO  perusahaan  manufaktur  memiliki Power
namaun   masih   rendah, karena   nilai   indeks   yang   lebih   tinggi menunjukkan kekuta
CEO yang lebih besar (Han, dkk, 2016). Nilai standar deviasi sebesar 0,496  yang berarti
standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar  dari  rata-rata  CEO  Power.  Nilai  tersebut
menunjukkan  bahwa  data variabel CEO Power mengindikasikan hasil sebaran data yang
kurang baik.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan struktur data penelitian ini termasuk kedalam model data panel. Data panel adalah
gabungan antara data time series dan cross section, dalam melakukan regresi dengan data panel
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kita diharuskan memilih model pendekatan yang paling tepat untuk mengestimasi data panel.
Hasil pengolahan data  penelitian  menggunakan  Eviews  7.  Berikut  hasil  estimasi  data
dengan model common effect, fixed effect, dan rendom effect.

1. Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk menguji antara model common effect dan fixed effect.  Dalam
melakukan uji Chow data diregresikan terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji.
Hipotesis uji Chow adalah sebagai berikut :
H0 : maka digunakan model common effect
H1 : maka digunakan model fixed effect

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah :
a. Jika  nilai  probabilitas  >  taraf  signifikan  0,05  artinya  H0  diterima,  maka

model common effect.
b.  Jika nilai probabilitas < taraf signifikan 0,05 artinya H0 ditolak, maka model

fixed effect.

Tabel  4.5     Hasil  Uji  Regresi  Menggunakan  Perbandingan
Common  Effect Dan Fixed Effect

Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic
C 169.6739 2.208153 245.5324 2.182376
CEO -74.92513 -0.996293 -233.4660 -2.240824
CSRDI -1.162546 -0.314043 -1.629156 -0.266202

Adjusted r-squared -0.004913 0.797482
Sum squared resid 53056072 7128172.
Durbin Watson stat 0.273682 2.022381
F-statistic 0.518437 12.57843
Observations 198 198

Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 7 dan 8)

Keterangan : Tabel ini menyajikan ringkasan perbandingan hasil regresi dengan model
pendekatan   common  effect   dan  fixed  effect.  Variabel   dependen adalah  kinerja
perusahaan    (PER).    Variabel    independen    adalah    CEO    Power    dan    CSR.

2. Uji Hausman
Uji Hausman dalam penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dan memilih antara model
fixed effect dan random effect yang paling baik digunakan dalam sebuah model penelitian.
Pengujian menggunakan uji Hausman melihat nilai chi-square dalam menentukan model terbaik
yang digunakan dalam sebuah penelitian. Apabila nilai chi-square lebih dari nilai signifikansi
maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model random effect, tetapi jika nilai chi-
square kurang dari nilai tingkat signifikansi maka model yang terpilih adalah fixed effect.
Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah:
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a. Jika nilai probability Chi-Square > 0,05 maka artinya H0 diterima, yang artinya model
random effect.

b. Jika  nilai  probability  Chi-Square  <  0,05  maka  Ha  diterima,  artinya model fixed
effect.

Tabel 4.7 Hasil Regresi Menggunakan Perbandingan
Fixed Effect Dan Random Effect

Estimator Fixed Effect Random Effect

C 245.5324 2.182376 208.9530 2.088331
CEO -233.4660 -2.240824 -164.8122 -2.033985
CSRDI -1.629156 -0.266202 4.379894 -0.269040

Adjusted r-squared 0.797482 0.010853
Sum squared resid 7128172. 10645695
Durbin Watson stat 2.022381 1.350858
F-statistic 12.57843 2.080737
Observations 198 198

Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 8 dan 10 )

Keterangan : Tabel ini menyajikan ringkasan perbandingan hasil regresi dengan model
pendekatan fixed effect dan random effect. Variabel dependen adalah kinerja perusahaan (PER).
Variabel independen adalah CSR dan CEO Power.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan program Eviews 7 diperoleh sebagaimana
hubungan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

1.  Pengaruh CEO Power terhadap kinerja perusahaan.
Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa CEO Power berpengaruh negatif terhadap
kinerja perusahaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Han, dkk (2016) dan Combs,
dkk (2007), tetapi tidak selaras dengan hasil penelitian Noval (2015). Hasil penelitian ini juga
tidak sejalan dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan semakin besar
kepemilikan saham oleh manajemen maka semakin kuat kecenderungan manajemen untuk
mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga mengakibatkan kenaikan kinerja
perusahaan.

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak perlu terlalu banyak memberi kekuasaan
terhadap CEO, karena apabila kekuatan CEO meningkat, akan membuat perusahaan mengalami
penurunan kinerja karena seorang CEO yang kekuatannya tetap tidak terkendali oleh direksi
luar cenderung mengambil tindakan melayani diri sendiri yang mengurangi kekayaan pemegang
saham dan membuat kekuasaan menjadi otoriter. Hasil ini juga sesuai dengan pendapat Combs,
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dkk (2007) yang mengatakan bahwa kekuatan CEO mengacu pada potensi CEO untuk
memanfaatkan kepemilikan atau posisi untuk mengejar tujuannya sendiri.

Hasil ini sesuai dengan agency theory yang berasumsi bahwa masing- masing individu
termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara
kepentingan principal dan kepentingan agen. Pihak principal  termotivasi  untuk
memaksimalkan pemenuhan  kebutuhan  ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal
memperoleh investasi, pinjaman, maupun   kontrak   kompensasi   dan   bonus.   Konflik
kepentingan   semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitoring aktivitas
CEO sehari-hari untuk memastikan Chief Executive Officer (CEO) bekerja sesuai dengan
keinginan pemegang saham.

b.   Pengaruh   Corporate  Social   Responsibility   (CSR)  terhadap   kinerja perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap
kinerja  perusahaan  yang  ditunjukkan pada Tabel  4.10 yang berarti hipotesis yang menyatakan
bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
yang dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan besar kecilnya praktik CSR
tidak mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan.

Teori agensi klasik menyatakan bahwa setiap kegiatan perlindungan lingkungan mengurangi
keberhasilan ekonomi karena perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk upaya perlindungan
lingkungan, apabila perusahaan memfokuskan tanggung jawab sosial daripada memaksimalkan
keuntungan, maka hal tersebut mengakibatkan berkurangnya efisiensi perusahaan dan
perusahaan akan gagal dalam mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, baik aset perusahaan
maupun modal yang diperoleh dari pemegang saham.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Yaparto (2013) dan
Kurnianto (2011), yang mempunyai hasil bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan namun tidak selaras dengan penelitian Daud dan Amri (2008), Rahman dan
Andayani (2013), dan Gantino (2016) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan. Hasil ini disebabkan oleh masih sedikitnya tingkat pengungkapan CSR
yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2014-2016. Dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif rata-rata perusahaan manufaktur hanya
mengungkapkan CSR sebanyak 14,99 atau hanya sebesar 16,479 % dari total pengungkapan
yang diharapkan yaitu sebesar 91.

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan
Berdasarkan   hasil   dan   pembahasan   penelitian    yang   sudah   dilakukan sebelumnya,
maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Variabel CEO Power secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016, sehingga hipotesis
pertama yang menyatakan bahwa CEO Power berpengaruh negatif terhadap kinerja
perusahaan terdukung atau diterima.
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b. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) secara parsial   tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode
2014-2016, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan tidak terdukung atau ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR)
tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hasil ini disebabkan oleh masih sedikitnya
tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar di  Bursa
Efek  Indonesia  (BEI)  tahun 2014-2016. Dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif rata-rata
perusahaan manufaktur hanya mengungkapkan CSR sebanyak 14,99, masih jauh di bawah rata-
rata pengungkapan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
CEO Power berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, hasil ini  sesuai dengan teori
keagenan.

B.  Saran
Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh, maka peneliti ingin memberikan saran bagi pihak
yang berkepentingan sebagai berikut :

a. Bagi akademisi penelitian ini memilih CSR sebagai variabel independen.
Bagi peneliti selanjutnya disarakankan untuk menambah tahun penelitian dan
menggunakan lebih banyak sektor agar mendapatkan hasil yang maksimal dan
kesimpulan yang lebih baik.

b. Bagi investor agar lebih seksama dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu
diperhitungkan seperti manajemen pada perusahaan tersebut karena apabila CEO
memiliki kekuasaan yang lebih akan membuat kepemimpinan perusahaan menjadi
otoriter dan membuat kinerja perusahaan akan menurun.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu strategi bisnis yang tepat kepada UMKM
Home Industri Kerajinan Gerabah Erri Art berdasarkan Business Model Canvas. Tipe penelitian
menggunakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan
dengan menggunakan snowball sampling. Informan dari penelitian ini adalah pemilik, karyawan,
dan konsumen UMKM Erri Art. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil dari penelitian identifikasi Business Model canvas ini
dapat memberikan pilihan pengembangan strategi bisnis yang tepat untuk UMKM Erri Art
dimasing-masing elemen. Elemen customer segment perusahaan fokus pada semua kalangan dari
berbagai lapisan sosial masyarakat. Elemen value proposition difokuskan pada pengurangan
risiko, pelayanan, serta memaksimalkan peranan sebagai produk unggulan. Elemen channel
memerlukan peningkatan promosi melalui media online. Elemen customer relationships
perusahaan diperlukan kecakapan karyawan dalam melayani konsumen. Elemen revenue streams
perusahaan memiliki keunggulan dari sektor jasa sebagai tempat edukasi wisata. Elemen key
resources perusahaan terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya intelektual, sumber daya
manusia, dan sumber daya finansial. Elemen key activies terletak pada proses produksi dan
kegiatan jasa wisata edukasi. Elemen key partnerships perusahaan diarahkan untuk lebih
memaksimalkan peranya sebagai mitra binaan DEKRANASDA untuk kemajuan perusahaan.
Sedangkan elemen terahir yakni cost structure dari UMKM Erri Art terdiri dari biaya tetap, dan
biaya variabel. Strategi yang tepat untuk UMKM Erri Art adalah strategi WO (Weakness-
Opportunities) dimana kelemahan internal diperbaiki untuk memaksimalkan peluang yang ada.

Kata kunci: Business Model Canvas, Pengembangan, Strategi, UMKM Erri
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By :

M. Taufan Hidayat
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ABSTRACT

This study aims to develope a business strategy precisely to UMKM Home Industry Pottery Erri
Art based on Business Model Canvas. This research used descriptive type, with qualitative
approach. Informant selection technique using snowball sampling. Informants from this research
are owners, employees, and consumers of UMKM Erri Art. Data collection techniques used are
semi-structured interviews and documentation. The results of this Business Model canvas
identification study can provide the choice of developing the right business strategy in each
element for UMKM Erri Art. The element of customer segment focuses on all walks of life from
different social strata. The value proposition element is focused on reducing risk, service, and
maximizing the role of a superior product. Channel elements require increased promotion via
online media. Elements of customer relationships of the company required the skill of employees
in serving consumers. Elements of revenue streams companies have the advantage of the service
sector as a place of tourism education. The key element of the company's resources consists of
physical resources, intellectual resources, human resources, and financial resources. Elements of
key activies lie in the production process and activities of educational tourism services. Key
partnerships of the company are directed to maximize their performances as DEKRANASDA
partnership for the company progress. While the last element of the cost structure of UMKM Erri
Art consists of fixed costs, and variable costs. The right strategy for SMEs Erri Art is a WO
(Weakness-Opportunities) strategy where internal weakness must be improved to maximize
opportunities..

Keywords: Business Model Canvas, Development, Strategy, UMKM Erri Art.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dunia saat ini terus mengalami perubahan di berbagai sektor seperti halnya teknologi, sosial,
budaya, pendidikan, dan terutama pada sektor ekonomi. Organisasi bisnis terus berkompetisi
bukan hanya di tingkat pasar lokal, tetapi sudah memasuki tingkat pasar global. Oleh karena itu,
daya saing sebagai dasar keunggulan suatu kegiatan bisnis ditentukan oleh kemampuan
berkembang dan memahami perubahan pelaku ataupun organisasi yang melibatkan kombinasi
pemikiran, proses, serta pemanfaatan efektif dari teknologi dan manusia dalam menghasilkan
suatu produk yang berbeda ataupun lebih baik dibandingkan kompetitornya.

Konsekuensi-konsekuensi yang muncul, seperti semakin pendeknya product life cycle, cepatnya
perubahan teknologi, dan masuknya para pesaing baru, serta perubahann prilaku konsumen
terus memaksa perusahaan untuk mengkaji ulang model bisnis yang selama ini telah
dirumuskan dan diimplementasikan. Strategi usaha yang dijalankan oleh perusahaan tidak akan
dapat berjalan maksimal jika tidak didasari oleh pengkajian dan perumusan model bisnis yang
tepat (Chesbrough, 2006).

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012) Model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik
melalui sembilan blok 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 dapat membantu
perusahaan untuk mengenali apa yang menjadi value proposition perusahaan, serta bagaimana
membangun dan menjalankan key activities dan key resources dalam menciptakan value
proposition dan mendapatkan revenue streams, memahami bagaimana produk dan jasa yang
ditawarkan perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada konsumen hingga sampai
ketangan konsumen untuk dikonsumsi.

Dari teori yang telah dikemukakan oleh  Osterwalder dan Pigneur (2012) tentang Business
Model Canvas penulis tertarik untuk mengaplikasikan model ini dalam sebuah UMKM yang
berbasis Home Industri yang sedang berkembang. UMKM dipilih sebagai objek karena pada
sektor ini memiliki peran besar dalam pembangunan nasional, baik dalam pertumbuhan
ekonomi ataupun peranya dalam penyerapan tenaga kerja.

Erri Art merupakan salah satu UMKM nggulan diprovinsi Lampung. UMKM ini merupakan
Home Industri yang termasuk kategori usaha manufakturing karena mengolah bahan mentah
yaitu tanah liat menjadi barang jadi yaitu gerabah hias. Home Industri yang bergerak pada
industri kerajinan gerabah ini merupakan industri yang menghasilkan beragam produk dengan
berbahan dasar tanah liat seperti, pot bunga, guci hias, meja, kursi, celengan, dll. Home Industri
ini sudah cukup dikenal dikalangan masyarakat, pemasaranyapun sudah mencakup sebagian
besar pulau Sumatra. Persaingan semakin ketat yang muncul menjadi kedala tersendiri untuk
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Erri Art dalam memasarkan produk, khususnya di pasar nasional dan ekspor yang menjadi misi
perusahaan ini. peluang yang cukup besar dirasa belum dimaksimalkan oleh Erri Art dalam
menjakankan roda bisnisnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap model bisnis
Erri Art dengan judul “Penerapan Business Model Canvas Sebegai Alternatif Strategi Bisnis
pada UMKM Home Industri Kerajinan Gerabah Erri Art”

Tujuan Penelitian:
1. Untuk Memahami model bisnis yang sedang dijalani oleh Erri Art dengan

menggunakan pendekatan Business Model Canvas.
2. Untuk mengetahui rumusan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan dengan

penerapan Business Model Canvas.

Kerangka Pemikiran
Peneliti akan mengidentifikasi elemen-elemen yang terdapat pada business model canvas
(BMC) yang terdapat pada Erri Art saat ini. Setelah mengidentifikasi elemen-elemen BMC,
peneliti akan menganalisa dengan menggunakan SWOT. Analisis SWOT bertujuan
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu organisasi serta kemampuan mengatasi
perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. SWOT juga membantu dalam mengevaluasi
model bisnis perusahaan. Setelah  dilakukan analisa SWOT, peneliti akan membuat rumusan
strategi yang sesuia dengan perusahaan darii hasil SWOT. Setelah dirumuskan barulah
dilakukan skoring terhadap rumusan strategi yang akan dicocokan dengan tujuan perusahaan.
Nilai skoring yang terbesarlah yang dipilih menjadi strategi dalam pegembangan bisnis Erri Art
yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang
diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), penelitian ini akan
dilakukan di sebuah UMKM Home Industri Kerajinan Gerabah Erri Art yang terletak di
wilayah sentra industri kerajinan gerabah Lampung di Dusun Sidoharjo 1, Desa Negara Ratu,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

Informan pada penelitian ini terdiri dari 6 orang yaitu: pemilik usaha, dua orang karyawan, dan
tiga orang konsumen dari Erri Art. Dan informasi penduung juga didapatkan dari dokumen dan
tempat usaha yang menjadi subyek penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dengan
menggunakan trianggulasi, bahan referensi dan member check.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Business Model Canvas
Customer Segments
Erri Art tidak berfokus kepada satu kelompok atau kalangan sosial tertentu dalam menjual
produknya  karena produk yang dihasilkan Erri Art merupakan produk yang bersifat umum dan
bukan produk yang terkhusus untuk kalangan tertentu maka pemilik perusahaan pun
menargetkan penjualanya kepada semua kalangan dan kelas sosial secara menyeluruh. Dari
hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mmaka diketahui secara spesifik
bahwa terdapat dua golongan costumer segmen dari Erri Art yaitu, golongan costumer pada
kegiatan penjualan produk, dan customer pada kegiatan penjualan jasa edukasi

Value Proposition (Nilai perusahaan)
1. Desain produk

Erri Art yang selalu memerhatikan desain produk yang dimiliki.
Demi memenuhi keinginan pelanggan dan menciptakan nilai produk yang baik melalui
desain produknya Erri Art mendatangkan pengerajin langsung dari Pleret (kawasan
industri gerabah nasional) yang mampu menciptakan produk-produk yang update dari sisi
desain, dan dari sisi kualitasnya.

2. Harga
Erri Art mematok harga produknya mulai dari Rp. 2000 hingga Rp. 1.500.000 untuk
beragam produk yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan ini menurut konsumen masih
sangat terjangkau jika dilihat dari produk yang didapatkan, Menurut konsumenya harga
tersebut sudahlah terjangkau untuk nilai yang diberikan dari produk itu sendiri. Selain
harganya memang terjangkau, Erri Art juga  menberikan harga khusus bagi konsumen
yang membeli dalam jumlah yang banyak dan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan
tetapnya.

3. Pengurangan Risiko
Pemilik menyadari bahwa produknya adalah termasuk kategori produk yang mudah rusak,
oleh karena itu untuk memberikan pelayanan terbaiknya Erri Art memberikan jaminan
terhadap produknya mulai dari prosos produksi sampai dengan service yang diberikan
pada proses pengiriman

Chanels (Saluran)
Dalam usaha gerabah Erri Art terdapat tiga cara perusahaan dalam memberikan proporsi nilai
dan mengkomunikasikan produknya kepada konsumen yaitu dengan distribusi secara langsung,
distribusi tidak langsung, secara online, dan dengan saluran promosi dari mulut ke mulut (Word
Of Mouth.
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Customer Relationship (Hubungan Pelanggan)
beberapa hal yang dilakukan oleh Erri Art dalam menjaga hubungan baik dengan konsumenya
adalah dengan memberikan inovasi-inovasi yang baru untuk menghindari kejenuhan terhadap
produk, kemudian pelayanan yang terbaik serta kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada
konsumenya dalam mengakses produk melalui media online dan kemudahan dalam
menyampaikan keinginanya.

Revenue Streams (Arus Pendapatan)
Dan dari wawancara yang telah dilakukan maka didapatkan informasi bahwa pemasukan utama
yang didapatkan oleh Erri Art berasal dari  penjualan produk, penjualan jasa dan layanan pesan
antar

Key Resources (Sumber Daya Utama)
Pada Home industri ini yang menjadi sumber daya inti adalah Sumber daya fisik yang berupa
kendaraan, lahan udaha dan alat produksi. Sumber daya intelektual yang berasal dari merek,
karyawan serta pemiliknya. Sumber Daya Manusia yaitu pemilik dan karyawan serta Sumber
Daya Finansial yang brupa pemasukan dari hasil penjualan dan sesekali dari bantuan
pemerintah.

Key Activities (Aktivitas Kunci)
Pada Home Industry Erri Art ini diketahui bahwa aktivitas utama yang dilakukan adalah
produksi produk yang dilakukan setiap hari, penjualan melalului pameran dan otlet yang
tersedia,  jasa edukasi dan pesan antar pada saat-saat tertentu.
.
Key Partnerships (Kemitraan Utama)
setelah mencari informasi maka diketahui bahwa Erri Art dalam melakukan kegiatan
produksinya tidak banyak tergantung kepada hubungan kemitraan tertentu, karena pada
dasarnya usaha ini berdiri atas dasar individu tanpa ada campur tangan pemodal lain. Hubungan
kemitraan pada usaha ini terdapat pada proses pegadaan bahan baku, pemasaran melalui reselle
dan pengembangan usaha yang didukung oleh DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional
Daerah)

Cost Structure (Struktur Biaya)
Terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan oleh Erri Art dalam proses berjalanya kegiatan
perusahaan seperti biaya-biaya yang menunjang dalam kegiatan usaha Erri Art yang tergolong
dalam tiga jenis biaya yaitu biaya tetap berupa penyusutan, pajak, dan peranwatan kendaraan
juga tempat usaha. Biaya Variabel berupa biaya oprasional produksi, biaya sewa lahan
produksi, pesan antar, dan tunjangan hari raya dan biaya semi variabel berupa biaya listrik,
telpon dan biaya promosi.
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Gambar Rancangan Business Model Canvas Home Industri Erri Art

8.Kemitraan Utama

1. Pemasok Bahan
Bak konsumen

2. reseller
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melakukan
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6. sekolah-
sekolah

7.Aktivitas Kunci

1. Produksi
2. Penjualan
3. Jasa
 Edukasi
 Pesan antar

2.Proporsi Nilai
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2. Diskon
 Pelanggan tetap
 Pembelian jumlah

banyak
3. pengurangan

risiko
 pelanggan tetap
 layanan pesan

antar
4. kenyamanan saat

pembelian

4.Hubungan Pelanggan

1. Inovasi baru
2. Memenuhi keinginan

pelanggan
3. Menerima kritik dan

saran
4. Katalog  online

1.Segmen
Pelanggan

1. Penjualan
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menengah
kebawah

2. Penjualan jasa
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 Instansi
pemerintahan

 Kelompok
masyarakat

6.Sumber daya utama

1. Sumber Daya
Manusia

 Pemilk
 Karyawan

2. Sumber daya
Intelektual

 Merek dagang
 Soft skill pemilik dan
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3. Sumber daya fisik
 Bangunan
 Kendaraan
 Alat produksi

3.Saluran

1. Word Of Mouth
2. Distribusi langsung
3. Distribusi tidak

langsung
4. Promosi online

9.Biaya

1. Biaya tetap
 Biaya penyusutan, perbaikan,  dan pajak

kendaraan
 Biaya penyusutan, perbaikan, dan Pajak

bagunan
2. Biaya variabel

 Biaya oprasional produksi
 Biaya sewa lahan bahan baku
 Biaya gaji karyawan
 Oprasional pesan antar
 Biaya telepon
 Tunjangan hari raya

3. Biaya semi variabel
 Biaya listrik
 Biaya promosi

5.Pendapatan

1. Penjualan produk
2. Penjualan jasa edukasi
3. Layanan pesan antar
4. Dana bantuan pemerintah

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)

Analisis SWOT
Customer Segments (Segmen Pelanggan)
Pada blok segmen pelanggan ini faktor strengths yang dimiliki Erri Art adalah suatu kemampuan
dari produknya sendiri yang memiliki desain yang unik sehingga dapat dengan cepat menarik
konsumen baru untuk melihat bahkan manjadi pelangganya. Selain itu, terdapatnya jasa edukasi
dan pelatihan yang disediakan Erri Art juga menjadi kekuatan dibanding pesaing yang tidak
memiliki fasilitas tersebut. Kemudian faktor threats yang muncul dari blok ini adalah munculnya
pendatang baru baik dipasar lokal maupun nasional, selain itu hadirnya barang pengganti dari
bahan  plastik yang menarik  juga menjadi ancaman tersendiri untuk Erri Art dimasa yang akan
datang dalam mempertahankan konsumen. Dan faktor opportunities yang hadir adalah dengan
meningkatkan kualitas produk dari segi kesamaan ukuran dan kerapihan yang dapat
meningkatkan kelas konsumen yang dituju.
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Value Proposition (Proposisi Nilai)
pada sektor ini terdapat beberapa faktor strength yang dimiliki  perusahaan diantaranya adalah,
desain produk yang inovatif, lokasi yang mudah dijangkau, pemberian diskon, dan jaminan
risiko terhadap pelanggan. Selain itu  pelayanan terbaik yang diberikan kepada konsumen serta
menjadi salah satu produk unggulan daerah juga merupakan nilai lebih dimata konsumen
khususnya untuk membeli produk Erri Art. Dan faktor weakness yang muncup pada bangun ini
adalah tidak terdapatnya identitas perusahaan (merek) pada setiap produk yang mencirikan
produk tersebut dibuat oleh Erri Art sehingga memunculkan ancaman baru yaitu produk dapat
ditiru pesaing, dan nilai merek yang seharusnya menjadi salah satu aspek penunjang promosi
tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Chanels(Saluran)
pada bangun ini faktor strengths dapat terlihat pada saluran distribusi yang diterapkan oleh Erri
Art yang menjalankan saluran distribusi melalui dua arah yaitu langsung dan tidak langsung.
Dengan  distribusi langsung Erri Art mampu menjangkau dan memberikan pelayanan yang
terbaik kepada pelangganya yang datang secara langsung, dan melalui distribusi tidak langsung
Erri Art mampu memenuhi keinginan konsumen dari produknya yang berada di luar daerah
melalui para distributor sudah bekerja sama dengannya. Dari saluran distribusi yang ada maka
terlihat faktor opportunities yang muncul bahwa peluang pasar terhadap produk Erri Art masih
sangat potensial dibuktikan dengan loyalitas konsumenya sampai diluar daerah secara rutin
memesan produk-produk dari Erri Art. Dan faktor weakness yang masih terdapat pada blok ini
masih kurang maksimalnya media sosial dijalankan sebagai alat promosi padahal media sosial
merupakan salah satu aspek penting dalam bisnis masa kini.

Customer Relationship (Hubungan Pelanggan)
Faktor strength yang dapat terlihat dari blok bangun ini adalah usaha Erri Art dalam
memudahkan konsumenya mengakses informasi produk dari Erri Art melalui media online,
kemudian juga perusahaan yang selalu melakukan inovasi terhadap produknya  sehingga
konsumen merasa tidak bosan. Walaupun beberapa bulan ini kurang maksimal dalam
penggunaan media sosial namun mnurut sbagian konsumen media yang ada cukup membantu
mendekatkan konsumen pada perusahaan. Dari kekuatan yang muncul maka Opportunities yang
hadir mengikutinya adalah loyalitas konsumen akan meningkat seiring dengan komunikasi dan
pelayanan yang telah diberikan.

Revenue Streams (Arus Pendapatan)
Faktor Strength yang yang dimiliki Erri Art dapat dilihat dari bentuk perhatian pemerintah yang
baik terhadap produknya, sehingga Erri Art beberapa kali mendapatkan bantuann dana hibah
baik dalam bentuk alat ataupun dalam bentuk finansial. Kemudian jasa edukasi yang tidak
dimiliki pesaing juga menjadikan perusahaan ini tidak hanya terfokus pada penjualan produk
tetapi memiliki lini usaha lain yang dapat menjadi pelung sumber pemasukan perusahaan. Dan
Opportunities yang dapat dikembangkan dari kegiatan ini adalah pengembbangan wisata edukasi
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di wilayah produksi sehingga konsep usaha dapat berkembang dan arus pendapatan dapat
semakin meningkat.

Key Resources (Sumber Daya Utama)
kekuatan perusahaan yang muncul dari sumber daya manusianya baik dari Erri Art maupun
karyanyanya yang miliki keahlian untuk mengolah bahan baku tanah liat menjadi produk yang
bernilai ekonomis seta selalu menghadirkan inovasi baru yang menarik dan unik. Selain itu
merek yang sudah banyak dikenal juga menjadi salah salu kekkuatan dan peluang bagi Erri Art
untuk lebih berkembang. dan  kelemahan yang terbilang cukup penting bagi proses berjalanya
perusahaan ini adalah  pada sektor struktur dan sistem dokumentasi pada perusahaan. Pada
bagian ini Erri Art tidak terlalu memperhatikan kondisi manajemen perusahaan secara maksimal,
semua masih diolah dengan sistem kekeluargaan yang konvensional. yang dapat mengakibatkan
segala bentuk pencatatan perusahaan menjadi kurang maksimal. Selain itu pada sisi visi dan misi
perusahaan ini kurang realistis untuk dijalankan dan perlu diadakan sedikit perubahan agar bisa
lebih terarah dengan kondisi saat ini.

Key Activities (Aktivitas Kunci)
faktor strength yang dimiliki Erri Art pada blok ini adalah dalam aktifitas sumber daya
manusianya yang inovatif serta cakap dalam mengolah bahan baku sehingga produknya selalu
mangalami perkembangan dan inovasi baru yang dapat mempertahankan konsumen lama dan
menarik konsumen yang baru. Namun yang masih menjadi kelemahan pada Produk ini adalah
ketika masuk pada musim penghujan maka proses produksi akan terganggu yang mengakibatkan
keterlambatan dalam pemenuhan permintaan. Selain itu, hal yang masih menjadi kelemahan
perusahaan ini adalah ukuran produk yang masih belum konsisten karena dipengaruhi bahan
baku yang diolah hanya dengan sekali penggilingan untuk menghasilkan waktu  produksi yag
lebih sedikit. Seharusnya proses ini dapat lebih dimaksimalkan guna meningkatkan kualitas
produk dan kualitas konsumen yang ada.

Key Partnerships (Kemitraan Utama)
Strength sekaligus Oportunities yang muncul dari elemen ini adalah bahwa Erri Art sudah
menjalin hubungan mitra dengan distributor diluar daerah sehingga Erri Art secara penjualan
Erri Art sudah lebih unggul dan lebih dikenal dari para pesaingnya. Selain itu, menjadi mitra
binaan DEKRANASDA juga menjadikan posisi baik dan berpeluang merambah pasar luar
daerah dengan lebih mudah. Sedangkan faktor threats disini terdapat pada kekuatan produknya,
karna ini tergolong produk yang mudah rusak, terkadang untuk pengiriman luar daerah terdapat
terdapat produk yang rusak dan muncul kritikan dari konsumen, walaupun risiko ditanggung Erri
Art namun hal ini harus segera diselesaikan untuk menghindari berpindahnya konsumen.

Cost Structure
faktor strength yang terdapat pada blok ini adalah kemandirian sistem keuangan yang diterapkan
perusahaan melalui pemiliknya tanpa ada campur tangan pihak lain ataupun sistem investasi
sehingga segala keputusan masalah keuntungan dan kerugian perusahaan dapat diputuskan
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sepihak. Dan threats dari elemen ini adalah dengan adanya biaya-biaya yang tak terduga yang
muncul lebih cepat dari pendapatan yang mendukungnya, seperti halnya penyusutan peralatan,
kenaikan bahan bakar, kenaikan tarif listrik, dan lain lain.

IFAS

EFAS

Strengths (S)

1. Keunikan desain produk
2. Lokasi usaha
3. Memiliki mitra diluar daerah
4. Harga terjangkau
5. Kemudahan akses informasi
6. Sumber daya manusia yang

kompetitif
7. Merupakan produk unggulan

daerah
8. Memiliki produk jasa edukasi

dan pelatihan

Weakness (W)

1. Produk yang masih mudah
rusak

2. Kegiatan produksi
tergantung pada kondisi
cuaca

3. Kurang maksimalnya
media promosi

4. Tidak terdapat identitas
prusahaan (merek)  pada
produk

5. Pengolahan bahann baku
belum maksimal

6. manajemen perusahaan
masih konvensional.

7. visi dan misi kurang
realistis

Opportunities (O)

1. Konsumen potensial
2. Loyalitas konsumen yang baik
3. Merupakan produk unggulan

daerah
4. Diversifikasi usaha pada sektor

wisata
5. Target pasar menengah keatas
6. Kemajuan teknologi

Strategi SO

1. Meningkatkan segmen pasar
pada kelas ekonomi yang
lebih tinggi

2. Melakukan diversifikasi
usaha pada bidang pariwisata
Edukasi

3. Meningkatkan kualitas
produksi dan inovasi dengan
kekuatan yang ada uuntuk
menarik dan
mempertahankan konsumen
potensial..

Strategi WO

1. Meningkatkat kualitas
produk untuk meningkatkan
target pasar

2. Memaksimalkan media
online sebagai media
promosi dalam
pengembangan bisnis

3. Memberi merek dagang
sebagai identitas produk

4. Memaksimalkanpeluang
diversivilasi usaha pada
sektor wisata edukasi.

Threats (T)

1. Munculnya pesaing baru
2. Produk yang ditiru  kompetitor
3. Munculnya produk pengganti
4. Peningkatan biaya produksi
5. Pengaruh kondisi alam

Strategi ST

1. Membuat ciri khas produk
2. Menjaga hubungan baik

terhadap konsumen untuk
mempertahankan loyalitas

3. Mencari solusi masalah
melalui diskusi terhadap
instansi pemerintah terkait.

Strategi WT

1. Lebih menonjolkan
keunikan dari produk yang
membawa ciri khas budaya
agar tidak tersaingi oleh
produk pengganti

2. Meningkatkan kualitas
produksi untuk penjualan
pada segmen yang lebih
tinggi

3. Mengurangi ketergantungan
terhadap cuaca dengan
mencari alar yang tepat.

Sumber: Data Primer yang diolah Peneliti (2016)

Didalam Matrix SWOT digambarkan secara jelas bagaimana kekuatan dan kelemahan pada
sektor internal perusahaan dapat dipadukan dengan peluang dan ancaman yang berada pada
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sektor eksternal perusahaan. Dari matrix ini dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi,
yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T, dan strategi S-T.

Diagram matriks SWOT telah memberikan 4 rumusan strategi yang dapat digunakan oleh Erri
Art yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Namun ketika dlihat terdapat beberapa sektor saja yang
butuh diprioritasakan untuk dilakukan perbaikan dengan strategi yang tepat. Cara menentukan
strategi yang paling cocok untuk diterapkan dalam sebuah usaha adalah dengan menyeseuaikan
strategi yang coba diterapkan apakah sesuai dengan visi misi (tujuan) sebuah usaha. Peneliti
akan menyajikan tabel yang menerangkan kesesuaian tujuan Erri Art dengan strategi-strategi
yang akan dicoba untuk diterapkan sebagai berikut :

Tabel Skoring Kesesuaian Strategi Dengan Tujuan Perusahaan

No. Strategi

Visi dan misi perusahaan

SkorMenjadi sentra
gerabah nasional

Memperbaiki
kualitas
finishing

Meningkatkan
penyerapan
tenaga kerja

Memperluar
wilayah pemasaran

dan ekspor
1 Strategi SO

Meningkatkan segmen pasar pada kelas
ekonomi yang lebih tinggi   x  3

Melakukan diversifikasi usaha pada
bidang pariwisata Edukasi X   x 2

Meningkatkan kualitas produksi dan
inovasi dengan kekuatan yang ada
uuntuk menarik dan mempertahankan
konsumen potensial.

X  x  2

Total skor 7
2 Strategi WO

Meningkatkat kualitas produk untuk
meningkatkan target pasar   x  3

Memaksimalkan media online sebagai
media promosi dalam pengembangan
bisnis

 x   3

Memberi merek dagang sebagai
identitas produk   x  3

Memaksimalkanpeluang diversivilasi
usaha pada sektor wisata edukasi.    x 3

emperbaiki manajemen perusahaan dan
menyusun ulang visi dan misi yang
lebih realistis  x x  2

Total skor 14
3 Strategi ST

Membuat ciri khas produk
  x  3

Menjaga hubungan baik terhadap
konsumen untuk mempertahankan
loyalitas X  x x 1

Mencari solusi masalah melalui diskusi
terhadap instansi pemerintah terkait.  x x x 1

Total skor 5
4 Strategi WT

Lebih menonjolkan keunikan dari
produk yang membawa ciri khas
budaya agar tidak tersaingi oleh produk
pengganti

  x  3
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No. Strategi

Visi dan misi perusahaan

SkorMenjadi sentra
gerabah nasional

Memperbaiki
kualitas
finishing

Meningkatkan
penyerapan
tenaga kerja

Memperluar
wilayah pemasaran

dan ekspor
Meningkatkan kualitas produksi untuk
penjualan pada segmen yang lebih
tinggi     4

Mengurangi ketergantungan terhadap
cuaca dengan mencari alar yang tepat.   x x 2

Total skor 9

Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti (2018)

Dari Tabel diatas yang menyajikan hasil analisis diagram matriks SWOT yang telah dikaitkan
dengan tujuan perusahaan. Dari 4 strategi yang digunakan (SO, WO, ST, WT) setelah dikaitakan
dengan tujuan dan diberi bobot skor, strategi WO memilki bobot skor terbesar. Hasil tersebut
membuat strategi WO menjadi strategi yang paling cocok untuk diterapkan karena dianggap
paling sesuai dengan tujuan usaha dari Erri Art. Strategi WO merupakan strategi yang terletak
pada kuadran 3 diagram analisis SWOT yang mendukung strategi Turn-Around dimana kondisi
perusahaan yang memiliki peluang sangat akan tetapi masih memiliki kendala yang lemah
beberapa sektor internal. sehingga pada strategi ini, perusahaan difokuskan untuk meminimalisir
masalah internal yang ada sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Strategi ini
terdiri dari: peningkatan kualitas produk untuk meningkatkan target pasar, memaksimalkan
media online sebagai media promosi pengembangan bisnis, memberi merek dagang sebagai
idenitas produk, dan memaksimalkan peluang diversivikasi usaha pada sektor wisata edukasi.

Rancangan Model Bisnis Baru Industri Erri Art
Customer Segments (Segmen Pelanggan)
pada blok Customer Segmen Erri Art menetapkan sasaran konsumenya tidak berfokus kepada
segmentasi pasar tertentu saja. Akan tetapi setelah dianalisis dari harga yang telah ditetapkan dan
dari kualitas produk yang ada maka dapat diketahui bahwa segmen pelanggan yang dituju masih
terbatas dikalangan menengah kebawah. Untuk menghadapi persaingan dirasa Erri Art sangat
perlu untuk memperbaiki kualitas produknya baik dari sisi desain, ukuran dan juga kerapihanya
agar segmen penjualanya dapat naik pada kelas yang lebih tinggi bahkan ekspor sebagaimana
keinginan dari sang pemilik.

Value Propositions (Proposisi Nilai)
Value Propositions perusahaan sebelumnya sudah memberikan nilai beberapa segmen seperti
kualitas produk, harga, dan juga pelayanan terbaik. Namun konsumen masih merasa kurang puas
dengan nilai yang didapat dari segemen tersebut karena terdapat beberapa faktor yang masih
menjadi keluhan konsumen. Dan stelah dianalisis maka beberapa nilai yang perlu ditambahkan
padad blok ini adalah Pengurangan risiko, Memaksimalkan peran sebagai, produk unggulan,
Merek sebagai identitas perusahaan, Paket wisata Edukasi
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Channels (Saluran)
Pada blok bangun ini Erri Art sudah menjalankan berbagai strategi untuk menjangkau
konsumenya dengan menerapkan distribusi langsung dan tidak langsung, promosi secara online,
dan juga menggunakan promosi melalui mulit kemulut smua sudah berjalan. Hanya yang perlu
menjadi perhatian lebih disini adalah masalah pengelolaan sosial media yang dirasa masih
kurang maksimal dan belum begitu menyentuh segmen pasar online. Dari sini diharapkan
penggunaan media bisa dimaksimalkan sehingga dapat meningkatkan penjualan.

Customer Relationships (Hubungan Pelanggan)
Hubungan pelanggan terdapat dua strategi yang telah dilakukan oleh Erri Art yaitu memberikan
kemudahan dalam mengakses Erri Art untuk konsumen melalui media online, dan selanjutnya
adalah menerima kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen. Kedua hal tersebut sudah baik
dilaksanakan. Dan untuk lebih meningkatkan hubungan kepada pelangganya Erri Art dirasa
perlu menangani konsumen dengan lebih cepat tanggap dan memanfaatkan komunitas yang ada.

Revenue Streams (Arus Pendapatan)
pada  arus pendapatan ini dirasa Erri Art sudah lebih unggul dari pesaing yang ada saat ini,
karena selain sebagai tempat produksi produk kerajinan gerabah, Erri Art juga membuka jasa
sebagai fasilitator sebagai tempat edukasi tentang jenis-jenis gerabah dan cara pembuatanya. Dan
itu menjadi nilai jual yang memberikan pemasukan selain dari sisi penjualan.

Key Resources (Sumber Daya Utama)
Terdapat bebrapa yang perlu ditambahkan pada Elemen ini, seperti sumber daya fisik yang
mmerlukan tambahan alat pada sektor produksi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan
pada sumber daya intelektual Erri Art dtuntut untuk menciptakan produk yang berkualitas, lebih
tahan lama dan juga tidak mudah ditiru dengan kompetitor lain dengan membuat ciri khas dari
produk yang ada

Key Activities (Aktivitas Kunci)
Aktifitas kunci Erri Art yang sebelumnya hanyalah kegiatan produksi dan penjualan maka saat
ini harus ditambahkan dengan aktifitas pemasaran yang lebih aktif yang tidak juga memakan
banyak waktu yaitu dengan memaksimalkan peran media sosial secara online. Aktivitas yang
ditambahkan adalah  dengan mengupdate produk-produk yang dihasilkan dengan menguploadya
ke media sosial dan merespon konsumenya dengan baik. Dan pada kegiatan produksi, proses
penggilingan tanah harus dilakukan secara maksimal untuk menigkatkan kualitas produk yang
dihasilkan

Key Partnerships (Kemitraan Utama)
Pada blok ini tidak banyak hal yang ditambahkan dari yang telah ada, karena hubungan antara
perusahaan dan mitranya dalam hal ini distributor dan para pengecer sudah sangatlah baik. Dan
merekapun sudah menunjukan loyalitasnya. Sedikit yang akan ditambahkan pada elemen ini
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adalah kemungkinan untuk bermitra kepada agen ekspedisi, karena tidak menutup kemungkinan
ketika pesanan mulai banyak keluar kota perusahaan kesulitan dalam melakukam kegiatan pesan
antar. Selain itu yang juga harus lebih diperhatikan adalah  tentang memaksimalkan peranya
sebagain mitra binaan DEKRANASDA Erri Art harus lebih aktif mencari informasi-informasi
seputar usaha sejenis di daerah lain yang sudah lebih baik dan sudah dapat menembus pasar luar
negeri sebagai motivasi agar  kedepanya pasar Erri Art juga dapat meluas hingga keluar negeri.

Cost Structure (Struktur Biaya)
Pada blok ini Erri Art harus  melakukan rencana penambahan modal perusahaanya untuk
pembelian alat dan biaya promosi yang perlu dimaksimalkan.

KESIMPULAN

Home Industri Erri Art perlu melakukan peningkatan mutu pada segmen value proposition
customer segmen dan juga chanells. Karena pada elemen tersebut terdapat beberapa kelemahan
yang dapat menjadi celah bagi kompetitor lain untuk mengambil konsumen yang ada. Untuk
memperbaiki kelemahan tersebut maka telah dirumuskan alternatif strategi yang tepat melalui
analisis SWOT yang telah dilakukan oleh peneliti.

Dari Analisis SWOT, rumusan strategi yang dapat dijalankan dan sesuai dengan tujuan Home
Industri Erri Art yaitu dengan Strategi WO. Strategi WO (Weaknes-Opportuities) yang
merupakan strategi dimana kondisi perusahaan yang memiliki peluang sangat besar akan tetapi
masih memiliki kendala yang lemah beberapa sektor internal. sehingga pada strategi ini,
perusahaan difokuskan untuk meminimalisir masalah internal yang ada sehingga dapat merebut
peluang pasar yang lebih baik. Strategi ini terdiri dari peningkatan kualitas produksi untuk
meningkatkan target pasar, 2.Memaksimalkan media inline sebagai media promosi
pengembangan bisnis, 3. Memberikan merek dagang sebagai indentitas produk, dan 4.
Memaksimalkan peluang diversivikasi usaha pada sektor wisata edukasi. 5. Memperbaiki
manajemen perusahaan dan menyusun ulang visi dan misi yang lebih realistis
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PENGARUH INSENTIF DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA KARYAWAN

Oleh:

Albet Maydiantoro
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albetmaydiantoro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dampak dari pengaruh insentif dan motivasi terhadap
kinerja karyawan yang menjadi persoalan penting di sejumlah organisasi. Penelitian ini adalah
penelitian explanatory, dimana peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan data penelitian
serta mencatat  data seperti adanya, menganalisis dan menjelaskan data tersebut. Penelitian
berlangsung di PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung dengan mengambil
populasi pada karyawan secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada jumlah seluruh karyawan
yang hanya mencapai 35 orang. Sehingga pengambilan sampel ini seluruh karyawan yaitu 35
responden. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan pemberian
insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang
Bandar Lampung. Serta untuk mengetahui insentif dan motivasi mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja karyawan secara
bersamaan dan secara parsial. Dari sini dapat diketahui bahwa diantara dua variabel bebas
tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja karyawan adalah Insentif karena
memiliki nilai t hitung dan koefisien beta paling besar.

Kata Kunci : Insentif, Motivasi, Kepuasan Kerja Karyawan dan Kinerja Karyawan
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THE EFFECT OF INCENTIVES AND WORK MOTIVATION ON EMPLOYEE
PERFORMANCE THROUGH EMPLOYEE WORK SATISFACTION

By :

Albet Maydiantoro

(Lecturer at Economic Education FKIP Lampung University)

albetmaydiantoro@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to observe of the impact of incentives and motivation on employee
performance, which is an important issue in a number of organizations. This research is
explanatory research, where researchers conducted observations in research data collection and
record data such as presence, analyzing and explaining the data. The research took place in PT.
Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung by taking all employees as the
population. It is based on the total number of employees who only reached 35 people. So the
sampling in this research randomized and the amount of samples taken for 35 respondents. The
purpose of this research is to understand the significant effect of incentives and motivation on
employee performance in PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung And to
investigate the incentives and motivation have a significant influences on employee
performances. Overall this study it can be concluded that the independent variables have a
significant impact on employee performance do simultaneously and partially. From here it can
be seen that both the independent variables were the most dominant influence on employee
performance is incentives because it has highest beta coefficient and t quantification.

Keywords : Incentives, Motivation, Employee Job Satisfaction and Employee Performance
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PENDAHULUAN

Perkembangan saat ini, menunjukkan organisasi semakin tanggap terhadap perubahan keadaan
dalam memasuki era globalisasi. Perubahan yang sangat cepat dan persaingan yang samakin
ketat, memungkinkan setiap organisasi yang ingin tetap eksis harus mempu membangun serta
mempertahankan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Guna mencapai keseimbangan dalam
membangun dan mempertahankan bisnis tersebut, perusahaan harus mampu mengelola sumber
daya manusia yang dimilikinya secara optimal sehingga berdampak positif bagi perusahaan.

Oleh sebab itu, perusahaan harus mempunyai cara dalam mengelola sumber daya manusia yang
dimilikinya. Pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan antara lain dapat
dilakukan dengan memberikan insentif dan motivasi kepada karyawan yang nantinya akan
berpengaruh terhadap peningkatan hasil kinerja karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat
tercapai, baik berupa tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Salah satu sasaran penting dalam rangka manajemen sumber daya manusia dalam suatu
organisasi yaitu terciptanya kepuasan kerja organisasi yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan
meningkatkan prestasi kerja. Dengan kepuasan kerja tersebut diharapkan pencapaian tujuan
organisasi akan lebih baik dan akurat. Untuk itu sangat penting untuk organisasi memberikan
faktor pendorongan atau motivasi kerja kepada karyawan-karyawannya, sehingga apa yang di
inginkan dapat tercapai.

Karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan
sebuah perusahaan. Tanpa mesin canggih, perusahaan dapat terus beroprasi secara manual, akan
tetapi tanpa karyawan, perusahaan tidak dapat berjalan sama sekali. Maka dari itu, karyawan
dipandang sebagai salah satu aset perusahaan atau organisasi yang penting dan perlu dikelola dan
dikembangkan untuk mendukung kelangsungan hidup suatu usaha. Suatu usaha juga dihadapkan
pada tantangan besar untuk memenangkan persaingan, sehingga dibutuhkan taktik dan strategi
yang akurat. Dalam pemilihan taktik dan strategi, suatu usaha tidak saja memerlukan analisis
perubahan lingkungan eksternal seperti demografi, sosial budaya, politik, teknologi dan
pesaingan, tetapi juga perlu menganalisis faktor internal.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menurut Hasan (2004: 4) adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap
masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari
secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran
memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan
pendekatan ex post facto dan survey yang mengambil sampel dari satu populasi. Metode
deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi,
gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,
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pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomen,
atau untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu
antara suatu gejala dengan gelala lain. Sofar dan Widiyono (2013: 53). Tujuan penelitian ini
merupakan verifikatif yaitu sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara
dua variabel atau lebih.

Pendekatan ex post facto adalah untuk meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi
atau diberi perlakuan (dirancang dan dilaksanakan) oleh  peneliti. Selanjutnya dikatakan bahwa
penelitian ekspo fakto dilakukan terhadap program,kegiatan yang telah berlangsung atau telah
terjadi, Sukmadinata dan Riduwan (2008: 8). Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 13) bahwa
metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan
buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengupulan data, misalnya dengan
mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti
dalam eksperimen).

Menurut Sofar dan Widiyono (2013: 87), populasi yang dinotasikan dengan N adalah
keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan
diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bahana Pagar Alam Cabang Bandar
Lampung.

Menurut Sofar dan Widiyono (2013: 87) Sampel adalah kegiatan dari populasi yang diambil
dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik
kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian
ini, untuk menghitung besarnya sampel dari populasi dihitung dengan saran yang diberikan oleh
Roscoe dalam buku Research Methods For Business dalam Sugiyono (2012: 131) yang
menyatakan bahwa jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 35
responden.

Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling. Salah satu teknik penentuan
sampel dalam metode nonprobability sampling adalah teknik accidental sampling karena penulis
mempertimbangkan beberapa faktor. Sampling aksidental (sampel kebetulan ketemu),
mengambil siapa saja sampel yang berada ditempat atau kebetulan ketemu sebagai sampel yang
dipandang cocok sebagai sumber data.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas (independent), variabel terikat
(dependent) dan Variabel Intervening. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependent) Sugiyono
(2014: 61). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Insentif (X1) dan Motivasi Kerja (X2).
Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena
adanya variabel bebas. Sugiyono (2014: 61). Variabel terikat ini dilambangkan dengan huruf Y.
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja Karyawan (Y). Variabel intervening
adalah variabel yang terletak diantara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel
dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi
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variabel dependen. (Indriantoro dan Supomo, 2001: 70). Variabel intervening  ini dilambangkan
dengan huruf Z. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (Z).

HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Insentif (X1)  Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Y) PT. Bahana Yamaha
Pagar Alam Cabang Bandar Lampung
Hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh data demikian t hitung sebesar 4,411 dan tingkat
signifikansi (sig.) 0,000. Sedangkan t tabel dengan dk = n -2 = 35-2 = 33 dan α = 0,05
diperoleh 2,035 (hasil intervolasi) dengan demikian t hitung > t tabel atau 4,411 > 1,699 dan
sig. 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti Insentif  berpengaruh secara
signifikan terhadap Kepuasan Kerja.

2. Pengaruh Motivasi Kerja (X2) Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Y) PT. Bahana
Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.
Hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh t hitung > t tabel atau 3,586 > 2,035 dan sig. 0,000
< 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti Motivasi kerja berpengaruh secara signifikan
terhadap Kepuasan Kerja.

3. Hubungan Insentif (X1) dengan Motivasi Kerja (X2) PT. Bahana Yamaha Pagar Alam
Cabang Bandar Lampung.
Berdasarkan analisis dengan SPSS diatas diperoleh angka korelasi antara variabel Insentif
dengan Motivasi Kerja sebesar 0,786. r hitung > r tabel atau 0,839 > 0,334 maka H0 ditolak
dan H1 diterima,  dengan kata lain Ada hubungan antara Insentif dengan Motivasi Kerja PT.
Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.

4. Pengaruh Insentif (X1) Terhadap Kinerja Karyawan (Z) PT. Bahana Yamaha Pagar
Alam Cabang Bandar Lampung
Hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh t hitung > t tabel atau 4,738> 2,035 dan sig. 0,000
< 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada pengaruh positif Insentif terhadap
Kinerja Karyawan.

5. Pengaruh Motivasi Kerja (X2) Terhadap Kinerja Karyawan (Z) PT. Bahana Yamaha
Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.
Berdasarkan analisis dengan SPSS diatas diperoleh t hitung > t tabel atau 2,725 > 2,035 dan
sig. 0,010 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti Motivasi kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

6. Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan (Y) Terhadap Kinerja Karyawan (Z) PT. Bahana
Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.
Berdasarkan analisis dengan SPSS diatas diperoleh t hitung > t tabel atau 7,516 > 2,035 dan
sig. 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti Kepuasan Kerja Karyawan.
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Berarti ada pengaruh antara Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan PT.
Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.

7. Pengaruh Insentif (X1) Terhadap Kinerja Karyawan (Z) Melalui Kepuasan Kerja
Karyawan (Y) PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung
Dari perhitungan pengaruh variabel Insentif terhadap Kinerja Karyawan sebesar :
X1 Y = pYX1 x pZY = (0,534 x 0,556) = 0,2969 (29,69%)
Nilai pengaruh Insentif terhadap Kinerja Karyawan secara tidak langsung diperoleh sebesar
0,2969 bertanda positif berarti hipotesis berbunyi “Ada pengaruh antara Insentif terhadap
Kinerja Karyawan Melalui kepuasan Kerja karyawan PT. Bahana Yamaha Pagar Alam
Cabang Bandar Lampung Tahun 2017” dapat diterima, dengan tingkat pengaruh sebesar
29,69%.

8. Pengaruh Motivasi Kerja (X2) Terhadap Kinerja Karyawan (Z) Melalui Kepuasan
Kerja Karyawan (Y) PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.
Dari perhitungan pengaruh variabel Insentif terhadap Kinerja Karyawan sebesar :
X2 Y = pYX2 x pZY = (0,104 x 0,556) = 0,0578 (05,78%)
Nilai pengaruh Insentif terhadap Kinerja Karyawan secara tidak langsung diperoleh sebesar
0,0578 bertanda positif berarti hipotesis berbunyi  “Ada pengaruh antara Motivasi Kerja
terhadap Kinerja Karyawan Melalui kepuasan Kerja karyawan PT. Bahana Yamaha Pagar
Alam Cabang Bandar Lampung Tahun 2017” dapat diterima, dengan tingkat pengaruh
sebesar 05,78%.

9. Pengaruh Insentif (X1) Dan Motivasi Kerja (X2)  Secara Bersama-sama terhadap
Kepuasan Kerja Karyawan (Y) PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar
Lampung.
Berdasarkan analisis dengan SPSS diatas diperoleh F hitung  > Ftabel atau 99,672 > 3,30
dan signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima. Kesimpulan Ada pengaruh
secara signifikansi Insentif dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bahana
Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.

10. Pengaruh Insentif (X1) Dan Motivasi Kerja (X2)  Dan Kepuasan Kerja Karyawan (Y)
Secara Bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan (Z) PT. Bahana Yamaha Pagar
Alam Cabang Bandar Lampung.
Berdasarkan analisis dengan SPSS diatas diperoleh F hitung  > Ftabel atau 429,635 > 2,901
dan signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima. Kesimpulan Ada pengaruh
antara Insentif, Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan
PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.
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KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan adalah
Ada pengaruh  Insentif Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bahana Yamaha Pagar
Alam Cabang Bandar Lampung. Insentif sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja
karyawan. jadi apabila perusahaan tidak memberikan insentif yang sesuai, maka karyawan
tidak akan merasa puas. Selain itu, pekerjaan yang mereka lakukan tidak memuasakan.

2. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan adalah
Ada pengaruh  Motivasi Kerja  Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bahana Yamaha
Pagar Alam Cabang Bandar Lampung. Motivasi karyawan  sangat berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan. Jadi, apabila perusahaan tidak pernah membikan motivasi, maka
karyawan tidak mempunyai semangat penjualan yang baik.

3. Ada hubungan antara insentif  dengan motivasi kerja PT. Bahana Pagar Alam Cabang
Bandar Lampung. Insentif  sangat berhubungan dengan dengan motivasi kerja. Jika
pemberian insentif sesuai dengan apa yang mereka kerjakan maka motivasi kerja untuk
menghasilkan  penjualan juga memuaskan.

4. Ada pengaruh antara Insentif terhadap Kinerja Karyawan PT. Bahana Yamaha Pagar Alam
Cabang Bandar Lampung. Jika insentif diberikan  secara optimal maka kinerja akan
meningkat.

5. Ada pengaruh  Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bahana Yamaha Pagar
Alam Cabang Bandar Lampung. Jika motivasi kerja yang diberikan perusahaan bagus, maka
kinerja akan meningkat,. Sebaliknya, jika motivasi perusahaan rendah, maka hasil belajar
siswa pun akan rendah.

6. ada pengaruh antara Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan PT. Bahana
Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung. Hal ini berarti jika karyawan merasa puas.
Maka akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan.

7. Ada pengaruh antara Insentif terhadap Kinerja Karyawan Melalui kepuasan Kerja karyawan
PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung. Hal ini jika insentif diberikan
secara optimal  maka karyawan akan merasa puas dan dapat menghasilkan kinerja yang
dihasilkan akan meningkat.

8. Ada pengaruh antara Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Melalui kepuasan Kerja
karyawan PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung. apabila motivasi yang
diberikan baik, maka kinerja yang dihasilkan akan meningkat.
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9. Ada pengaruh secara signifikansi Insentif dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan
PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung. Apabila perusahaan
memberikan insentif  secara optimal dan selalu memberikan motivasi terhadap karyawan,
maka karyawan akan merasa puas. Hal itu juga mempengaruhi kinerja karyawan semakin
karyawan merasa puas maka kinerja yang dihasilkan meningkat. Sebaliknya apabila
karyawan tidak merasa puas  maka kinerja yang dihasilkan akan menurun. Sehingga insentif
dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

10. Ada pengaruh antara Insentif, Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan terhadap
Kinerja Karyawan PT. Bahana Yamaha Pagar Alam Cabang Bandar Lampung.
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ABSTRAK

Perkembangan game didunia semakin pesat tak terkecuali di Indonesia. Banyak perusahaan yang
bersaing dalam bidang industi game, perusahaan mau tidak mau harus melakukan berbagai
strategi promosi pemasaran dalam dalam menarik perhatian konsumen. Permasalahan yang ada
dalam penelitian ini adalah apakah potongan harga dan citra merek berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM pada remaja di Kota
Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel potongan
harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM studi pada
remaja di Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah remaja di Kota Bandar Lampung sebanyak 100
responden yang ditentukan dengan metode non probability sampling dan teknik purposive
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan
reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, untuk
menguji hipotesis setiap variabel bebas digunakan uji t dan untuk menguji hipotesis variabel
secara simultan digunakan uji F. Hasil penelitian ini adalah variabel potongan harga dan citra
merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM.

Kata kunci: potongan harga, citra merek, keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM.
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ABSTRACT

The development of the game world is not fast is no exception in Indonesia. Many companies are
competing in the field of game industry, companies inevitably have to do various marketing
promotion strategies in attracting the attention of consumers. The problems that exist in this
research are whether discount and brand image are positive and significant influence towards the
buying decision of game through STEAM applications. The purposes of this research are to find
out how many influence of variables of discount and brand image towards the buying decision of
game through STEAM applications study on teenagers in Kota Bandar Lampung.

The type of this research is descriptive statistical research with quantitative approach. Samples
taken in this research were teenagers in Kota Bandar Lampung as much as 100 respondents
determined by no probability sampling method and purposive sampling technique. Data
collecting techniques used questionnaires have been tested for validity and reliability. Data
analysis technique used is multiple linear regression, to test the hypothesis of every independent
variable used t test and to test the hypothesis variable simultaneously used F test. The results of
this research are discount and brand image variables significantly influence towards the buying
decision of game through STEAM applications.

Keywords: discount, brand image, the buying decision of game through STEAM applications
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan game di dunia semakin pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Game kini telah
menjadi hiburan bagi kalangan masyarakat baik tua, muda, pria maupun wanita. Bahkan game
kini telah dijadikan pertandingan olahraga yang biasa disebut e-sport (electronic-sport). Industri
dan bisnis pengembangan game sudah menjadi suatu hal yang menjanjikan, dengan banyaknya
perusahaan pengembang game di Amerika, Eropa, dan Asia. Negara Indonesia masih terhitung
sebagai konsumen dan pangsa pasar bagi industri dan bisnis game di dunia, mulai dari game
mobile, Local Area Network (LAN), dan online. Banyak perusahaan yang membawa game dari
luar negeri untuk dimainkan di Indonesia.

Banyaknya perusahaan game di dunia, mengakibatkan persaingan semakin kompetitif. Kondisi
ini membuat perusahaan menerapkan berbagai strategi di bidang pemasaran untuk produk
mereka. Strategi yang sering dilakukan perusahaan adalah menetapkan harga suatu produk.
Harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain
menghasilkan biaya. Harga adalah elemen termudah dalam program pemasaran untuk
disesuaikan (Kotler dan Keller, 2013:283). Dilihat dari konsumen itu sendiri dalam membeli
sebuah produk maka hal pertama yang dilihat adalah harga dari produk tersebut.

Tidak hanya dalam memainkan harga produk, perusahaan - perusahaan termasuk yang bergerak
dalam bidang industri dan pengembangan game melakukan promosi dalam bentuk potongan
harga di mana potongan harga itu sendiri lakukan pada waktu – waktu tertentu. Bagi konsumen
potongan harga menjadi daya tarik tersendiri dalam memutuskan untuk membeli suatu produk.

Valve Corporation yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penerbitan game melakukan
strategi pemasaran yaitu dengan promosi penjualan dengan potongan harga dari berbagai game
yang dijual. Penjualan yang dilakukan Valve dengan menggunakan aplikasi buatan perusahaan
mereka sendiri yaitu aplikasi STEAM yang dapat diunduh melalui google untuk perangkat
komputer. Aplikasi STEAM sendiri merupakan platform yang dikhususkan untuk perangkat
komputer. Sistem yang digunakan dalam transaksi penjualan mengisi saldo dari akun yang kita
miliki. Perhitungan pengisian saldo menyesuaikan dengan kurs mata uang Indonesia yaitu
Rupiah terhadap kurs Dollar US.

Sama halnya dengan perusahaan yang bergerak di bidang industri dan penjualan, Valve
Corporation juga melakukan berbagai promosi untuk produk mereka. Promosi yang dilakukan
oleh Valve Corporation bermacam-mancam salah satunya potongan harga. Hal ini umumnya
dipakai perusahaan untuk membujuk pengguna lama agar membeli lebih banyak produk dari
perusahaan tersebut, dan mendorong pengguna produk baru atau meyakinkan konsumen untuk
mencoba produk yang telah ada. Selain itu potongan harga cukup mendapat respon yang cepat
dari konsumen.
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Potongan harga biasanya dilakukan setelah melihat nilai penjualan bulan sebelumnya dan jumlah
stock barang, dari data tersebut maka perusahaan dapat melihat dimana kurang maksimalnya
penjualan yang telah dilakukan bulan sebelumnya dan barang atau produk apa saja yang nilai
penjualannya cukup rendah.

Gambar 1 Tampilan Menu Aplikasi STEAM

Sumber : apikasi STEAM , 2018

Perusahaan selalu berusaha untuk menetapkan harga yang biasa diterima konsumen dan
dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini juga diterapkan oleh Valve dalam
menjual produk mereka, saat ini Valve menguasai 15% pasar game global termasuk di Indonesia
(dailysocial.id, 2018).

Gambar 2 Data Penjualan Game dan  Pendapatan  STEAM Secara Global

Sumber: dailysocial.id, 2018
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Dikomparasi dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 dianggap sebagai tahun terbaik dan
paling menguntungkan bagi Valve. Sebagai permulaan, terhitung ada lebih dari 3.000 judul game
baru yang hadir di tahun 2016, dan jumlah pengguna  yang mengakses  aplikasi Steam secara
bersamaan dari yang sebelumnya 8 juta orang menjadi 12 juta orang. Sedangkan penjualan
tertinggi terjadi pada saat Steam melakukan program potongan harga yang dilangsungkan pada
periode Summer Sales dan Winter Sales.

Tabel 1.1 Lima Game dengan Penjualan Tertinggi STEAM Tahun 2016 Secara Global

No. Nama Game Harga Potongan
Harga

Jumlah
Terjual / Unit

1. XCOM2 Rp 589.000 67 % 5.634.096
2. The Division Rp 294.500 50 % 3.595.901
3. The Witcher 3 Rp 359.999 50 % 2.485.339
4. No Man’s Sky Rp 570.000 67 % 2.187.649

5. Counter Strike : Global Offensive Rp 115.999 33 % 1.929.374
Sumber: JagatPlay.com, 2018

Data table 1.1 menunjukkan bahwa strategi pemasaran yaitu  potongan harga  memiliki pengaruh
yang baik terhadap tingkat penjualan suatu produk dan menarik minat beli konsumen.

Selain strategi potongan harga terdapat banyak faktor yang menentukan konsumen memilih
membeli game melalui aplikasi STEAM salah satunya citra merek. Citra merek itu sendiri
merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari pengalaman
masa lalu terhadap merek itu. Jika konsumen tidak memiliki pengalaman dengan suatu produk
mereka cenderung untuk mempercayai merek yang disukai atau terkenal (Schiffman dan Kanuk,
2008:225). Alasan ini lah yang mendorong purusahaan untuk memperkuat posisi mereknya agar
tercipta citra merek yang positif dan menancap kuat di benak konsumen karena melalui citra
merek, konsumen mampu mengenali sebuah produk, mengevaluasi kualitas, mengurangi resiko
pembelian, serta memperoleh pengalaman dan kepuasan dari pembelian sebuah pembelian
produk tertentu (Lin et al, 2007:109).

Merek memiliki potensi yang besar bagi perusahaan dalam mengambil keuntungan penjualan
produk mereka. Hal ini berlaku juga untuk STEAM, sejak kemunculannya ditahun 2013 STEAM
kini makin berkembang dan terkenal dikalangan pemain game di dunia tidak terkecuali di
Indonesia. Jika dibandingkan dengan para pesaingnya di bisnis yang sama yang dilakukan oleh
EA dengan aplikasi Origin, Ubisoft dengan aplikasi Uplay atau GOG dengan GOG Galaxy,
Valve Corporation dengan aplikasi STEAM masih merajai dibidangnya. Ini menunjukkan bahwa
STEAM menjadi merek yang kuat dalam persaingan penjualan game di dunia.
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Tabel 1.2 Lima Game STEAM Yang Paling Banyak Dimainkan Di Indonesia Tahun 2017
No. Nama Game Harga
1. Dota 2 Gratis
2. Counter Strike : Global Offensive Rp 115.999
3. Paladins Gratis
4. Left 4 Death 2 Rp 135.999
5. Grand Thief Auto Rp 546.000
Sumber: geserdikit.com, 2018

Jika kita melihat merek dari STEAM maka tidak luput juga citra merek yang mereka miliki, citra
merek STEAM sendiri terbilang positif dikalangan pemain game mulai dari kualitas game yang
mereka jual, harga yang mereka tawarkan, kemudahan dalam pembelian, dan potongan harga
yang selalu diberikan kepada kosumen yang makin memperkuat citra merek STEAM itu sendiri
di kalangan para pesaingnya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, diketahui bahwa penjualan game melalui aplikasi
STEAM mengalami penurunan dibulan – bulan tertentu. Penurunan tersebut salah satunya
disebabkan berkurangnya konsumen yang melakukan pembelian. Oleh karena itu perlu
dilakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan
pembelian game melalaui aplikasi STEAM dan faktor mana yang paling berpengaruh, maka
dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini sabagai berikut:

1. Apakah potongan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian game melalui
aplikasi STEAM ?

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian game melalui aplikasi
STEAM ?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemasaran
Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok
mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan jalan menciptakan, menawarkan, dan
menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2012:20). Sebagai aktivitas
individual dan organisasional yang memfasilitasi dan memperlancar hubungan pertukaran yang
saling memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui pengembangan distribusi, promosi,
dan penetapan harga barang dan jasa.

B. Promosi
Pengertian Promosi Menurut Kotler (2012: 93) Promosi merupakan keaktifan yang
mengonsumsi kegunaan produk dan menyakinkan konsumen untuk membelinya.
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Berdasarkan pengertian di atas menerangkan bahwa konsumen baru akan membeli produk yang
ditawarkan memiliki keunggulan maupun kegunaan yangtidak dimiliki oleh produk pesaing.
Kegiatan promosi dapat dilakukan dengancara langsung atau melalui media komunikasi masa.
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan promosi sehingga dapat membantu
perusahaandalam mencapai tujuan yang dikehendakinya.

1. Bauran Promosi
Menurut Kotler (2012: 129) Bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi
penjualan dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan
dan pemasarannya. Menurut Mahmud Machfoedz (2010: 102), bauran promosi adalah
"Kombinasi strategi yang paling baik dari variabel -variabel periklanan, personal selling dan alat
promosi lainnya, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan".
Bauran promosi terdiri dari:

1. Pengiklanan
Pengiklanan adalah semua bentuk presentasi non personal dan promosi ide, barang atau
jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran.

2. Promosi Penjualan
Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan
mencoba atau membeli produk atau jasa.

2. Potongan Harga
Perusahaan umumnya memodifikasi harga dasar mereka untuk menghargai tindakan pelanggan
seperti pembayaran awal, volume penjualan, dan pembelian diluar musim. Penjelasan atas
penyesuaian ini disebut diskon atau potongan. Banyak perusahaan begitu siap memberikan
diskon, potongan, dan persyaratan khusus untuk para penyalur dan pelanggan mereka sehingga
mereka mungkin tidak menyadari betapa kecil laba yang tersisa. Perusahaan harus mengukur
biaya pemberian tiap diskon atau potongan dibandingkan dampaknya pada penjulan. Mereka
kemudian harus membuat kebijakan yang lebih baik tentang apa yang harus diberikan kepada
pelangggan saat melakukan penawaran.

Kebijakan potongan harga diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan dapat diberikan dalam
bentuk persentase tertentu dari harga jual atau dapat dilakukan secara langsung. Menurut
Mahmud Machfoedz, (2010:66) Potongan harga yang menarik, di mana harga sesungguhnya
lebih rendah dari harga umum. Potongan Harga yang diberikan harus mempunyai arti yang
penting bagi konsumen, kalau tidak, tidak ada artinya.

3. Jenis-Jenis Potongan Harga
Perusahaan umumnya akan menyesuaikan daftar harga mereka dan memberikan diskon atau
potongan untuk setiap pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalan jumlah besar, dan
pembelian diluar musim. Perusahaan harus melakukan hal itu secara hati-hati atau mereka akan
menemukan bahwa laba mereka jauh lebih kecil dibanding yang direncanakan. Menurut Kotler
(2012: 537) ada 5 macam diskon atau potongan harga, antara lain:
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1. Diskon Tunai
Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera menbayar tagihannya.

2. Diskon Kuantitas
Diskon Kuantitas adalah pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah
yang besar. Diskon kuantitas harus ditawarkan sama untuk semua pelanggan dan tidak
boleh melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual karena menjual dalam jumlah
besar.

3. Diskon Fungsional
Juga disebut dengan diskon perdagangan, ditawarkan oleh produsen kepada para anggota
saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti menjual,
menyimpan atau melakukan pencatatan. Produsen boleh memberikan diskon fungsional
yang berbeda bagi saluran perdagangan yang berbeda tetapi harus memberikan diskon
fungsional yang sama dalam tiap saluran.

4. Diskon Musiman
Diskon musimam adalah diskon yang diberikan kepada pelanggan di luar musimnya.
Produsen akan memawarkan diskon musiman untuk pengecer pada musim semi dan
musim panas untuk mendorong dilakukannya pemesanan lebih awal. Hotel, Motel, dan
perusahaan penerbangan juga menawarkan diskon musiman pada periode-periode
penjualan yang lambat.

C. Citra Merek
Citra merek menurut Kotler dan Keller (2013:82) adalah persepsi atau kenyakinan yang
dipegang oleh konsumen seperti yang dicerminkan oleh asosiasi yang tertanam dalam ingatan
konsumen. Menurut Surachman (2008:104) mendefinisikan citra merek sebagai bagian dari
merek yang dapat dikendalikan namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, huruf atau warna
khusus, atau persepsi pelanggan atas produk atau jasa yang diwakili oleh mereknya.

Kesimpulannya citra merek merupakan gambaran atau kesan yang ditimbulkan oleh suatu merek
dalam benak pelanggan. Penempatan citra merek dibenak konsumen harus dilakukan dengan
terus - menerus agar citra merek yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Ketika
merek memiliki citra yang positif dibenak kosumen maka merek tersebut akan selalu diingat dan
kemungkinan konsumen membeli merek yang bersangkutan sangat besar.

Menurut Kotler dan Keller (2013:69) citra merek memiliki tiga komponen yaitu citra perusahaan
(corporate image), citra pemakai (user image), dan citra produk (product image. Citra dari
perusahaan berawal dari perasaan pelanggan atau kosumen dan para pelaku bisnis tentang
organisasi yang bersangkutan sebagai produsen produk tersebut sekaligus sebagai hasil evaluasi
individu tentang hal tersebut. Citra pemakai mengacu pada apakah kepribadian merek sesuai
dengan konsumen. Sedangkan citra produk adalah suatu pandangan masyarakat terhadap suatu
produk.
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Citra merek mempresentasikan inti dari semua kesan mengenai suatu merek yang terbentuk
dalam benak konsumen. Kesan – kesan ini terdiri dari:

a. Kesan mengenai tampilan fisik dan performa produk yang professional.
b. Kesan tentang keuntungan fungsional produk yang sesuai perkembangan jaman.
c. Kesan tentang orang - orang yang memakai produk tersebut dari semua golongan

masyarakat.
d. Semua emosi, asosiasi imajeri dan makna simbolik yang terbentuk dalam benak

konsumen.

Menurut Kotler dan Amstrong (2013:67), citra merek muncul bersama produk atau jasa yang
sulit dibedakan, atau menilai mutunya, atau menyampaikan pernyataan tentang pengguna.
Strateginya meliputi upaya menciptakan desain tersendiri, mengasosiasikannya dengan pengguna
selebriti, atau menciptakan citra iklan yang kuat.

Terdapat tiga faktor pendukung terbentuknya citra merek dalam kaitannya dengan asosiasi
merek, yaitu:

1. Favorability of brand association / keunggulan asosiasi merek. Salah satu faktor
pembentuk citra merek adalah keunggulan produk, dimana produk tersebut unggul dalam
persaingan.

2. Strength of brand association / kekuatan asosiasi merek. Setiap merek yang berharga
mempunyai jiwa atau suatu kepribadian khusus. Merupakan kewajiban mendasar bagi
pemilik merek untuk dapat mengungkapkan, mensosialisasikan jiwa atau kepribadian
tersebut dalam satu bentuk iklan, ataupun bentuk kegiatan promosi dan pemasaran
lainnya. Hal itulah yang akan terus menerus menjadi penghubung antara produk atau
merek dengan konsumen. Merek tersebut akan cepat dikenal dan akan tetap terjaga
ditengah–tengah maraknya persaingan. Membangun popularitas sebuah merek menjadi
merek yang terkenal tidaklah mudah. Namun demikian, popularitas adalah salah satu
kunci yang dapat membentuk citra merek konsumen.

3. Uniqueness of brand association / keunikan asosiasi merek. Merupakan keunikan–
keunikan yang dimiliki oleh produk tersebut.

D. Keputusan Pembelian
Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:226) keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau
lebih alternatif pilihan pembelian, dan setiap konsumen memiliki cara pandang yang berbeda-
beda dalam pengambilan keputusan pembelian. Model pengambilan keputusan konsumen
melibatkan 3 komponen utama yaitu input, process, output.

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:232) terdapat 4 model konsumen yang mempunyai cara
pandang berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. Manusia model ekonomi (an economic view). Pandangan ekonomi dibangun
menggunakan konsep ilmu ekonomi yang memandang bahwa dunia adalah suatu
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tempat kompetisi yang sempurna sehingga konsumen mempunyai karakter sebagai
seorang yang keputusan-keputusannya rasional.

2. Manusia model pasif (a passive view). Model manusia pasif bertolak belakang
dengan model manusia ekonomi. Jika pada model manusia ekonomi sangat rasional
maka model manusia pasif cenderung memntingkan diri sendiri dan menyerah pada
promosi yang ditawarkan pemasar. Konsumen jenis ini merupakan orang yang kurang
rasional dan impulsif dalam pembeliannya.

3. Manusia model kognitif (a cognitive view). Model ini menggambarkan manusia
sebagai a thinking problem solver. Dalam model ini konsumen digambarkan sebagai
aktif mencari produk yang dapat memenuhi kebutuhannya atau memperkaya
kehidupannya. Model ini memfokuskan pada proses konsumen mencari dan
mengevaluasi informasi tentang merek maupun toko dimana dia bisa membeli
produk. Dalam model kognitif, manusia digambarkan sebagai sebuah sistem
pemeroses informasi dan informasi tersebut diproses sehingga dapat terbentuk
preferensi dan keinginan membeli.

4. Manusia model emosional (an emosional view). Faktor emosi merupakan salah satu
model konsumen berperilaku, maupun pemasar lebih sering memandang konsumen
dari model ekonomi atau model pasif. Model emosional memandang konsumen
sebagai individu yang memiliki perasaan yang mempengaruhi pembelian suatu
produk. Pada kenyataannya, perasaan konsumen seperti rasa senang, takut, harapan,
cinta dan fantasi sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian atau
kepemilikan suatu produk.

Gambar 2 Model Keputusan Pembelian

Sumber: Kotler dan Keller (2013)

1. Proses Keputusan Pembelian
Menurut Kotler dan Keller (2013:223) mengatakan bahwa “konsumen melewati lima tahap
dalam proses pembelian sebuah produk. Lima tahap ini tidak berlaku untuk pembelian dengan
keterlibatan yang rendah, karena tahapan ini menampung seluruh cakupan pertimbangan yang
muncul saat seorang konsumen menghadapi pembelian baru dengan keterlibatan yang tinggi”.
Berikut merupakan lima tahap proses pembelian konsumen:

1. Pengenalan Kebutuhan
Pada proses pembelian ini dimulai saat konsumen mengenali sebuah masalah atau
kebutuhan. Kebutuhan konsumen dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal atau
rangsangan eksternal. Pemasar perlu mengidentifikasi berbagai macam keadaan yang
memicu kebutuhankebutuhan tertentu. Mengumpulkan informasi-informasi dan data dari
sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering
membangkitkan minat akan suatu kategori produk.
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2. Pencarian Informasi
Setelah mengenali kebutuhannya, maka konsumen akan terdorong untuk mencari
informasi yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan
perhatian yang menguat. Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih peka terhadap
informasi tentang produk. Pada tingkat selanjutnya, konsumen itu mungkin memasuki
pencarian aktif informasi yaitu mencari bahan bacaan, menelepon teman, dan
mengunjungi toko untuk mempelajari produk. Pemasar perlu mengetahui sumber-sumber
informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut
terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber-sumber informasi konsumen tersebut
diantaranya:

a. Sumber Pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan.
b. Sumber Komersial iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di toko.
c. Sumber Publik: media massa, organisasi penentu peringkat konsumen.
d. Sumber Pengalaman: penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk.

3. Evaluasi Alternatif
Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang digunakan oleh semua konsumen atau
oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Terdapat beberapa proses evaluasi
keputusan dan model-model yang terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai
proses yang berorientasi kognitif. Beberapa konsep dasar untuk memahami penilaian atas
produk terutama secara sadar dan rasional. Beberapa konsep dasar untuk memahami
proses evaluasi konsumen, yaitu: Pertama, konsumen berusaha untuk memenuhi suatu
kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga,
konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan
kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk
memuaskan kebutuhan itu.

4. Keputusan Pembelian
Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam
kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk membeli produk yang
paling mereka sukai. Karena keputusan pembelian dalam penelitian ini merupakan
variabel y maka materi memperluas akan lebih detail.
Ada enam keputusan yang dilakukan pembeli, yaitu:

1) Pilihan Produk
Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau
menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini perusahaan harus
memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah
produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan.

2) Pilihan Merek
Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli.
Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan
harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek yang terpercaya.
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3) Pilihan Penyalur
Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan
dikunjungi.Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur bisa
dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang
lengkap, kenyamanan berbelanja, keluasan tempat dan lain sebagainya.

4) Waktu Pembelian
Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbedabeda,
misalnya: ada yang membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua minggu sekali,
tiga minggu sekali atau sebulan sekali dan lain-lain.

5) Jumlah Pembelian
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang
akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu
jenis produk. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk
sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli.

6) Metode Pembayaran
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang akan
dilakukan dalam pengambilan keputusan konsumen menggunakan produk atau
jasa. Saat ini keputusan dipengaruhi oleh tidak hanya aspek budaya, lingkungan,
dan keluarga, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh teknologi yang
digunakan dalam transaksi pembelian sehingga memudahkan konsumen untuk
melakukan transaksi baik di dalam maupun diluar rumah.

5. Perilaku Pasca Pembelian
Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan
tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga
periode pasca pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan paska pembelian, tindakan
paska pembelian, dan pemakaian paska pembelian pada masing-masing produk.
Dalam suatu proses pembelian produk, keputusan yang harus diambil tidak selalu
berurutan seperti diatas. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian ekstensif, keputusan
yang diambil dapat bermula dari penjual, karena penjual dapat membantu merumuskan
perbedaan dengan toko yang lain melalui pembentukan citra toko yang positif. Citra yang
baik yang ditampilkan toko di mata masyarakat, khususnya konsumen akan terciptalah
kesan bahwa perusahaan itu memiliki kualitas terpercaya.

E. Penelitian Terdahulu
Riset terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan acuan dan pendukung untuk melakukan
penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang variabel yang akan diteliti
oleh penulis. Penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai acuan. Beberapa
penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis terlampir pada tabel berikut:
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Judul Variabel Hasil
1. Barbara Deleersnyder

dan
Oliver Koll
(2012)

Destination discount:
a senseible road for
national brands?
(European Journal of
Marketing Vol. 46
No. 9 2012)

Independen :
1. Discount
2. Brand Image

Dependen :
1. Keputusan

Pembelian

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
discount dan brand image
berpengaruh terhadap
keputusan pembelian

2. Yildirim Yildirim dan
Orcun Aydin (2012)

“Investigation of the
effect of discount
announcement on
consumers purchase
decision: a case study
in supermarket
Procedia - Social and
Behavioral Sciences
62 ( 2012 ) 1235 –
1244”

Independen :
1. Discount

Dependen :
2. Consumers
purchase decision

Dimensi discount
berpengaruh positif fan
signifikan terhadap
keputusan pembelian
konsumen.

3. Shanmugan Joghee
(2016)

“Brand Image &
Reflection : An
Empirical Study in
UAE With Car Buyer
of UAE Nationals
(International journal
Economic Vol.
IV,Issue 3, 2016)”

Independen :
1. Brand Image

Dependen :
2. Consumer

Purchasing
desicion

Penelitian ini menunjukkan
bahwa, Dimensi Brand
Image berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
Keputusan pembelian.

4. Yamiza Almas Shafa
dan Peggy Hariawan
(2015)

Pengaruh Brand
Image Terhadap
Proses Keputusan
Pembelian Produk
Adidas Original (e-
Proceeding
Management Vol. 2
No.3 Desember 2015)

Independen  :
1. Brand Image

Dependen :
2. Keputusan
Pembelian

Hasil uji hipotesis variabel
Brand Image berpengaruh
positif dan sigifikan
terhadap keputusan
pembelian produk es krim
magnum.

5. Endhar Widjaya Putra,
Srikandi Kumadji, Edy
Yulianto (2016)

Pengaruh Diskon
Terhadap Minat Beli
Serta Dampaknya
Pada Keputusan
Pembelian (Jurnal
Administrasi Bisnis
Vol. 38 No. 2
September 2016)

Independen :
1. Discount

Dependen :
2. Consumers
purchase decision

Berdasarkan pengelolahan
dan hasil analisis data serta
pembahasan yang telah
dilakukan mengenai
Pengaruh Diskon terhadap
Minat Beli serta
dampaknya terhadap
Keputusan Pembelian,
dapat diperoleh kesimpulan
bahwa Diskon memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap Minat Beli
danKeputusan Pembelian
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Penelitian terdahulu yang dipilih peneliti sebagai acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh
(Barbara Deleersnyder dan Oliver Koll, 2012) dengan judul Destination discount: a senseible
road for national brands? (European Journal of Marketing Vol. 46 No. 9 2012). Yildirim
Yildirim dan Orcun Aydin (2012) dengan judul Investigation of the effect of discount
announcement on consumers purchase decision: a case study in supermarket Procedia - Social
and Behavioral Sciences 62 (2012) 1235 – 1244. Serta penelitian (Shanmugan Joghee, 2016)
dengan judul Brand Image & Reflection: An Empirical Study in UAE With Car Buyer of UAE
Nationals (International journal Economic Vol.  IV, Issue 3, 2016).

F. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka kerangka
pemikiran penelitian ini sangat dibutuhkan sebagai alur berpikir sekaligus sebagai landasan
untuk menyusun landasan penelitian. Penyusunan kerangka pemikiran juga akan memudahkan
pembaca untuk memahami permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini. Kerangka
pemikiran dalam penelitian ini merupakan bagian dari potongan harga dan citra merek terhadap
keputusan pembelian.

Gambar 2 Model Penelitian

Penelitian ini menjelaskan: Pertama, potongan harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian
konsumen. Potongan harga yang sesuai dengan produk yang diinginkan konsumen dapat menjadi
daya tarik tersendiri bagi konsumen, dimana potongan harga yang diberikan dapat berpengaruh
positif dalam pengambilan keputusan pembelian, dan yang kedua citra merek mempengaruhi
keputusan pembelian suatu produk. Jika citra merek positif, akan menolong dalam memperkuat
merek dan mempertahankan konsumen, dan dapat memicu keputusan pembelian suatu produk
yang didasarkan pada informasi yang didapatkan.

G. Hipotesis
Berdasarkan model penelitian sebelumnya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara potongan harga dengan keputusan pembelian.
H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian.

Keputusan
Pembelian

(Y)
Citra Merek

(X2)

Potongan
Harga (X1)
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:147)
statistik deskriptif adalah “Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanda
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi.” Adapun jenis
data yang digunakan dalam  penelititan ini adalah data kuantitatif dari hasil uji statistik yang
diperoleh dari data angka-angka yang diolah dan dianalisis sesuai dengan metode analisis
sehingga dapat terlihat hasilnya.

B. Definisi dan Operasional Variabel
1. Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2012:49) Variabel penelitian adalah suatu atribut/sifat/nilai dari
orang/obyek/kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua
variabel, yaitu:

1. Independent variable atau variabel bebas
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012:49).

2. Dependent variable atau variabel terikat
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat
karena karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:49).

2. Definisi Operasional
Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel
dengan memberi arti atau menspesifikkan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang
diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 2012:57). Adapun definisi operasional
dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator
Jenis

Variabel
Devinisi variable Indikator Skala

Potongan
Harga (X1)

Pengurangan harga produk
dari harga normal dalam
periode tertentu. Sumber:
Kotler (2012:327)

1. Pengumuman potongan
harga

2. Potongan Harga Musiman
3. Minggu Promosi
4. Jangka waktu potongan

harga
5. Kesesuaian tingkat

potongan harga

(Jurnal internasional,

Likert
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Jenis
Variabel Devinisi variable Indikator Skala

Yildirim Yildirim dan Orcun
Aydi: 2012, vol 62 No. 1235-
1244)

Brand Image
(X2)

Ciri khas sebuah produk yang
dikenal oleh konsumen dan
mempengaruhi untuk
melakukan pembelian
terhadap produk tersebut.
Sumber: Kotler (2012:221)

1. Kualitas
2. Kemudahan pembelian
3. Fitur yang baik
4. Citra merek yang baik
5. Merek yang mudah diingat

(Jurnal internasional
Shanmugan Joghee: 2016,
Vol 4, Issue 3)

Likert

Keputusan
Pembelian
(Y)

Bagaimana Individu, dan
organisasi memilih, membeli,
menggunakan dan tidak
menggunakan barang atau
jasa
Sumber: Kotler (2012:181)

1. Kualitas Produk
2. Informasi dari promosi
3. Informasi dari orang

terdekat
4. Sesuai dengan harapan

konsumen
5.Sesuai kebutuhan

Likert

C. Jenis Dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber pertama darimana data
tersebut diperoleh. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner
yang diberikan kepada responden yaitu remaja di Kota Bandar Lampung yang menggunakan
aplikasi STEAM.
2. Data Skunder
Data yang diperoleh melalui data teoritis yang diambil dari buku-buku perpustakaan, literatur-
literatur dan juga internet.

D. Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Menurut Sugiyono (2012:45) Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam
penelitian ini adalah penduduk di kota Bandar Lampung yang jumlahnya tidak diketahui secara
pasti, yang pernah membeli game melalui aplikasi STEAM
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang
ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
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Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode non probability
sampling dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri
khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipertimbangkan memiliki hubungan yang sangat erat
dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Remaja di kota Bandar Lampung.
2. Pernah menggunakan dan membeli game melalui aplikasi STEAM.
3. Usia minimal 15 tahun.

Ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan beragam sehingga tidak dapat diketahui
dengan pasti, maka rumus yang digunakan untuk menghitung besaran sampel adalah sebagai
berikut (Sugiyono, 2012:91) :

n = ( )
Keterangan:

n = Ukuran sampel
Z = 1,96 pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan 95%)
Moe = Margin of Error (tingkat kesalahan maksimum 10%)

Peneliti menggunakan rumus diatas, maka peneliti memperoleh perhitungan sebagai berikut:
n =〖(1,96)〗^2/〖4(10%)〗^2
n = 96,04 = 97 atau 100 (pembulatan)

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa  sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini
adalah sebanyak 100 responden yang merupakan masyarakat di kota Bandar Lampung

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono
(2012:100), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis
kuesioner yang digunakan adalah terutup, dalam skala pengukuran kuesioner ini menggunakan
skala likert, untuk keperluan kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi skor nilai 5, untuk
jawaban sangat setuju, nilai 4 untuk jawaban setuju, nilai 3 untuk jawaban ragu-ragu, nilai 2
untuk jawaban tidak setuju, nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.

F. Skala Pengukuran
Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukurannya. Skala likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial (Sugiyono, 2012:102). Menggunakan skala Likert mempunyai nilai gradasi dari
yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu:
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Tabel 3.2 Skala Pengukuran
No. Skala Skor
1 Sangat Setuju 5
2 Setuju 4
3 Netral 3
4 Tidak Setuju 2
5 Sangat Tidak Setuju 1

Sumber : Sugiyono 2012

G. Teknik Analisis Data
1. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai variabel
dependen, bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis ini didasarkan pada
hubungan satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi
linier dilakukan dengan menggunakan alat bantu program software aplikasi statistik SPSS.
Rumus regresi linier berganda :

Y = Ƅ0 + b1X1 + b2X2 + ε
Keterangan:
Y = Variabel dependen
X = Variabel independen
Ƅ0 = Konstanta
ε = Standar Eror

H. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan valid menurut Sekaran (2006:311) yaitu jika pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik uji validitas
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor dengan bantuan software SPSS
16, apabila hasil model analisis faktor menunjukkan bahwa Kaiser-Meyer-Olin (KMO), anti
image, dan factor loading ≥ 0.5 maka dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti lebih lanjut.

I. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat pengukur yang digunakan dapat di
percaya atau dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas
dalam penelitian ini menggunakan koefisien Croanbach’s Alpa, dengan bantuan SPSS 16.
Menurut Sugiyono (2012:132) pengujian reliabilitas ditunjukan oleh koefesien Croanbach’s
Alpa dan dapat diolah dengan bantuan SPSS 16. Apabila ada pernyataan  yang memiliki nilai
Croanbach’s Alpa if item deleted lebih besar dari pada Croanbach’s Alpa maka pernyataan
tersebut tidak reliable dan harus dilakukan pengujian selanjutnya. Hasil pengujian dikatakan
reliable jika nilai alpa croanbach ≥ 0.6 dan nilai Alpa Croanbach hitung lebih besar dari pada
Cranbach’s Alpa if item deleted (Sekaran, 2006:182).
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J. Uji Hipotesis
Fungsi hipotesis adalah untuk memberi suatu pernyataan berupa dugaan tentang hubungan
tentatif antara fenomena-fenomena dalam penelitian. Secara umum hipotesis dapat diuji dengan
dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta, atau dengan mempelajari konsistensi logis, Nazir
(2009:147). Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara
parsial (uji t) dan pengujian secara simultan menggunakan (uji F).

1. Uji t (parsial)
Menurut Sugiyono, (2012:87) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi variable independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
variable dependen (Y) pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel.
b. Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung ≥ t tabel.

2. Uji F (simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable indepanden X1, X2 berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat keyakinan 95% atau α 5%
dengan kriteria sebagai yaitu:

F ≤ F tabel Ho diterima dan Ha ditolak
F≥ F tabel Ho ditolak dan Ha diterima

K. Koefisien Determinasi (R2)
Fungsi dari koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variable dependent. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan
1. Nilai R2 yang kecil menunjukkan kemampuan variable independent dalam menjelaskan variasi
variabel dependent yang sangat terbatas Sanusi (2014). Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen. Semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah potongan harga, citra merek, dan keputusan
pembelian game. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana potongan
harga dan citra merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian responden terhadap sebuah
game. Untuk itu dilakukan beberapa analisis dan pengujian hipotesis penelitian, diantaranya
sebagai berikut ini:

A. Validitas dan Reliabilitas
Pengujian nilai validitas dan reliabilitas pada variabel penelitian ini. Sebelum melakukan
penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan Pre-test kepada 30 responden dengan
menyebar 30 kuesioner kepada responden dan kemudian dilakuan uji validitas dan  uji
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reliabilitas dengan bantuan SPSS versi 16.0 dan seluruh variabel penelitian dinyatakan valid dan
reliabel.

1. Validitas
Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk
mengungkap suatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang
digunakan dalam kuesioner ini adalah teknik analisis faktor yang menggunakan Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) dengan bantuan software SPSS versi 16.0.
Apabila hasil model analisis faktor menunjukkan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), anti mage, dan
factor loading ≥ 0.5 maka dinyatakan valid dan sampel dapat diteliti lebih lanjut. Nilai MSA
yang dianggap layak untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya adalah 0.5. Bila terdapat nilai
MSA kurang dari 0.5 maka variabel dengan nilai MSA terkecil harus dikeluarkan.
Hasil validitas dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel Item
KMO Measure Of

Sampling
Adequacy

Anti-image
Correlation

Factor
Loading

Keterangan

Potongan Harga
(X1)

1

0.709

0.670 0.807 Valid
2 0.688 0.702 Valid
3 0.841 0.648 Valid
4 0.703 0.767 Valid
5 0.703 0.614 Valid

Citra Merek
(X2)

1

0.727

0.723 0.641 Valid
2 0.728 0.688 Valid
3 0.751 0.648 Valid
4 0.738 0.592 Valid
5 0.706 0.755 Valid

Keputusan Pembelian
(Y)

1

0.657

0.756 0.763 Valid
2 0.547 0.618 Valid
3 0.690 0.903 Valid
4 0.591 0.792 Valid
5 0.711 0.584 Valid

Sumber: Data diolah (Lampiran 3, 2017)

Tabel 4.1 menunjukkan nilai KMO dan MSA, nilai anti-mage correlation, dan factor loading
variabel potongan harga (X1), citra merek (X2), dan keputusan pembelian (Y) lebih besar dari
0,5 sehingga seluruh instrumen pertanyaan dinyatakan valid dan bisa diproses untuk langkah
selanjutnya.

2. Reliabilitas
Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh koefisien Alpha Croanbach dan dapat diolah dengan
bantukan SPPS versi 16.0. Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu
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koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas mengukur tingginya reliabilitas yang ditunjukkan
oleh koefisien Croanbach Alpha. Untuk perhitungan variabel penelitian ini, kriteria suatu
variabel penelitian ini dikatakan reliabel bila koefisien reliabilitas Croanbach Alpha > 0.6 dan
nilai Croanbach Alpha lebih besar dari Croanbach Alpha if item deleted. Hasil uji reliabilitas
dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Item
Alpha

Cronbach
Alpha Cronbach
If item Deleted

Keputusan

Potongan Harga
(X1)

1

0.755

0.667

Reliabel
2 0.727
3 0.740
4 0.688
5 0.729

Citra Merek
(X2)

1

0.683

0.646

Reliabel
2 0.618
3 0.643
4 0.659
5 0.596

Keputusan Pembelian
(Y)

1

0.901

0.869

Reliabel
2 0.819
3 0.865
4 0.869
5 0.865

Sumber: Data diolah (Lampiran 4, 2017)

Tabel 4.2 menunjukkan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 dan lebih besar dari cronbach
alpha if item deleted. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan seluruh instrumen pernyataan
dinyatakan reliabel dan bisa diproses untuk langkah selanjutnya.

B. Karakteristik Responden
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Keterangan Frekuensi Persentase

Pria 95 95%

Wanita 5 5%

Total 100 100%
Sumber: Data diolah (Lampiran 6, 2017)

Tabel 4.3 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pria lebih beser dari
pada wanita yaitu pria sebesar 95% , sedangkan wanita sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa
mayoritas yang menjadi responden paling besar adalah remaja dengan jenis kelamin pria dengan
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frekuensi sebesar 95% sedangkan remaja wanita sebesar 5% , dapat disimpulkan bahwa
responden pria lebih banyak yang memainkan dan membeli game melalui aplikasi STEAM dari
pada responden wanita. Dikarenakan terdapat pengaruh yang lebih besar pada otak pria ketika
bermain game, bagian otak yang menyangkut kesenangan dan ketergantungan menjadi lebih
aktif ketika bermain game dibandingkan ketika wanita bermain (Allan Reiss, 2008). Data pada
lapangan juga menunjukkan bahwa pria lebih banyak dibandingkan dengan wanita.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan Frekuensi Persentase

15-20 Tahun 39 39%

21-25 Tahun 46 46%

Lebih dari 26 Tahun 15 15%

Total 100 100%
Sumber: Data diolah (Lampiran 6, 2017)

Tabel 4.4 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia, bahwa responden yang berusia
antara 16-20 tahun sebanyak 39%, responden yang berusia antara 21-25 tahun sebanyak 46%,
dan responden yang berusia diatas 26 tahun sebanyak 15%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden dengan usia antara 21-25 tahun yang memutuskan untuk bermain dan membeli game
melalui aplikasi STEAM, dengan kemungkinan pada usia 21-25 tahun merupakan usia yang
memiliki lebih banyak waktu luang dalam bermain game.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bermain
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bermain

Keterangan Frekuensi Persentase

1-2 jam/hari 8 8%

3-4 jam /hari 37 37%

5-6 jam/hari 47 47%

Lebih dari 7 jam/hari 8 8%

Total 100 100%
Sumber: Data diolah (Lampiran 6, 2017)

Tabel 4.5 menjunjukkan karakteristik responden berdasarkan lama bermain, bahwa responden
yang bermain game antara 1-2 jam/hari sebanyak 8%, responden yang bermain antara 3-4
jam/hari sebanyak 47%, responden yang bermain antara 5-6 jam/hari sebnayak 37%, dan
responden yang bermain lebih dari 7 jam/hari sebanyak 8%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden memilih 5-6 jam adalah waktu yang paling banyak dihabiskan untuk bermain game
melalui aplikasi STEAM. Waktu 5-6 jam yang dihabiskan merupakan waktu yang ideal untuk
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bagi mereka dalam bermain game, menurut mereka waktu tersebut tidak kurang dan tidak terlalu
banyak dalam bermain game.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran Pembelian Game
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran Pembelian Game

Keterangan Frekuensi Persentase

50-100 ribu/bulan 15 15%

101-300 ribu/bulan 57 57%

301-500 ribu/bulan 23 23%

501-1 juta/bulan 5 5%

Total 100 100%
Sumber: Data diolah (Lampiran 6, 2017)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden dengan pengeluaran sebesar 10-100 ribu/bulan
sebanyak 15%, responden dengan pengeluaran sebanyak 101-300 ribu/bulan sebanyak 47%,
responden dengan pengeluaran 301-500 ribu/bulan sebanyak 23%, dan responden denga n
pengeluaran 501-1 juta/ bulan sebanyak 5%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden
mengeluarkan uang 101-300 ribu/bulan untuk membeli game melalui aplikasi STEAM. Data
pada lapangan juga menunjukkan pengeluaran 101-300 ribu/bulan untuk membeli game
ditambah dengan pengeluaran untuk menyewa komputer yang perjamnya sebesar 3000 rupiah
meerupakan pengeluaran yang sesuai dengan mereka.

C. Distribusi Jawaban Responden
Berdasarkan pengumpulan data kuesioner tentang pengaruh potongan harga dan citra merek
terhadap keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM, maka diperoleh jawaban sebagai
berikut:

1. Tanggapan Tentang Potongan Harga
Tabel 4.7 Hasil Jawab Responden Tentang Potongan Harga (X1)

No. Pernyataan
Persentase Jawaban

1
STS

2
TS

3
N

4
S

5
SS

1.
Pengumuman diskon game pada
STEAM disampaikan dengan baik.

- 10% 21% 56% 13%

2.

Potongan harga yang diberikan STEAM
berupa diskon musiman, seperti
diskon pada musim panas, atau diskon
pada musim dingin.

- 8% 19% 59% 14%

3.
Adanya minggu promosi yang
diberikan STEAM pada game - game
tertentu.

- 7% 27% 54% 12%
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No. Pernyataan
Persentase Jawaban

1
STS

2
TS

3
N

4
S

5
SS

4.
Jangka waktu potongan harga yang
diberikan sesuai keinginan konsumen.

- 10% 21% 62% 7%

5.
Tingkat potongan harga yang diberikan
sesuai dengan harga game.

- 13% 25% 53% 9%

Sumber: Data diolah (Lampiran 7, 2017)

Tabel 4.7 menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang potongan harga. Berdasarkan
pernyataan nomor 1 bahwa pengumuman diskon game pada STEAM disampaikan dengan baik,
responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan total persentase 69% banyak
dari responden setuju bila potongan harga game pada aplikasi STEAM ditampilkan atau
diumumkan dengan baik. Pengumuman potongan harga yang akan diberikan selalu ditampilkan
setiap kali responden membuka dan menggunakan aplikasi STEAM.

Berdasarkan pernyataan nomor 2 bahwa potongan harga yang diberikan STEAM berupa diskon
musiman, seperti diskon pada musim panas, atau diskon pada musim dingin, responden lebih
banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan total persentase 73%. Banyak responden
menjawab bila potongan harga yang diberikan melalui aplikasi STEAM berbentuk diskon
musiman yang memiliki rentang waktu tertentu. Potongan harga musiman yang diberikan kepada
responden terjadi pada dua musim, pertama potongan pada musim panas (Summer Sale) pada
bulan Juli setiap tahunnya, dan yang kedua potongan pada musim dingin (Winter Sale) pada
bulan Desember setiap tahunnya.

Berdasarkan pernyataan nomor 3 bahwa adanya minggu promosi yang diberikan STEAM pada
game - game tertentu, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan total
persentase sebesar 66%, banyak responden sependapat bila potongan harga  yang diberikan
STEAM ada juga yang berupa diskon mingguan. Selain diskon musiman STEAM juga
memberikan diskon mingguan pada bulan bulan tertentu yang biasa memiliki periode waktu
lebih pendek dari pada diskon musiman.

Berdasarkan pernyataan nomor 4 bahwa jangka waktu potongan harga yang diberikan sesuai
keinginan konsumen, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan total
persentase sebesar  69% responden sependapat bila jangka waktu potongan harga yang diberikan
sesuai dengan yang mereka harapkan. Jangka waktu potongan harga yang diberikan oleh
STEAM dirasa cukup lama bagi para responden, dengan masa waktu paling lama 2 minggu dan
jangka waktu paling sedikit 1 minggu.

Berdasarkan pernyataan nomor 5 bahwa Tingkat potongan harga yang diberikan sesuai dengan
harga game, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan total persentase
sebesar 62%, responden sependapat bila potongan harga yang diberikan sesuai dengan harga
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game pada aplikasi STEAM. Potongan harga yang diberikan biasanya meyesuaikan dengan jenis
game dan harga game, dengan ptongan harga tertinggi yaitu sekitar 80% dari harga normal dan
potongan terendah yaitu sekitar 15-10% dari harga normal.

Selain itu pada pertanyaan nomer 5 terdapat jawaban responden untuk netral dan tidak setuju
dengan total sebesar 38% hal ini menyatakan bahwa mereka tidak setuju jika tingkat potongan
harga yang diberikan tidak sesuai dengan harga game, mereka berpendapat untuk game yang
baru dirilis STEAM selalu memberikan potongan harga yang paling rendah, bahkan mereka
terkadang tidak memberikan potongan harga untuk game yang baru dirilis.

2. Tanggapan Tentang Citra Merek
Tabel 4.8 Hasil Jawaban Responden Tentang Citra Merek (X2)

No. Pernyataan

Persentase Jawaban
1

STS
2

TS
3
N

4
S

5
SS

1.
Aplikasi STEAM menjual game original
dengan kualitas yang baik

- 11% 25% 47% 17%

2.
Aplikasi STEAM memberikan
kemudahan dalam pembelian game

- 12% 22% 52% 14%

3.
Aplikasi STEAM memiliki fitur yang
mudah di mengerti konsumen dalam
melakukan pembelian game

- 10% 20% 56% 14%

4.
STEAM dikenal memiliki image
aplikasi penjual game yang mudah
dan banyak memberikan diskon

- 7% 28% 52% 13%

5.
Aplikasi STEAM memiliki merek yang
mudah untuk diingat.

- 11% 27% 47% 15%

Sumber: Data diolah (Lampiran 7, 2017)

Tabel 4.8 menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang citra merek aplikasi STEAM.
Berdasarkan pernyataan nomor 1 bahwa aplikasi STEAM menjual game original dengan kualitas
yang baik, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan persentase sebesar
64%, responden setuju bahwa aplikasi STEAM menjual game original dengan kualitas yang
baik. Game yang dijual pada aplikasi STEAM merupakan game original, karena STEAM sendiri
bekerja sama dengan berbagai  perusahaan penerbit game untuk menjual game yang meraka
buat, selain itu STEAM juga menjual game buatan dari perusahaan mereka sendiri.

Berdasarkan pernyataan nomor 2 bahwa aplikasi STEAM memberikan kemudahan dalam
pembelian game, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan persentase
sebesar 66%, responden setuju bahwa aplikasi STEAM memberikan kemudahan dalam
melakukan pembelian game. Pembelian game pada aplikasi STEAM menggunakan uang pada
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umumnya dimana pada aplikasi STEAM uang tersebut disebut dengan Wallet yang dapat kita
beli di indomaret seluruh Indonesia.

Pada pertanyaan nomor 2 terdapat jawaban tidak setuju paling besar pada variabel citra merek,
dimana responden tidak setuju dan netral dengan persetase sebesar 34% jika aplikasi STEAM
tidak memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian game menurut pendapat mereka,
STEAM akan sulit di gunakan bagi mereka yang pertama kali menggunakannya atau pertama
kali melakukan pembelian game. pendapat responden menyatakan kendala bahasa dan petunjuk
untuk melakukan pembelian dapat dikatakan sulit, di mana bahsa yang digunakan belum terdapat
bahsa Indonesia, dan hanya menggunakan bahasa Inggris.

Berdasarkan pernyataan nomor 3 bahwa aplikasi STEAM memiliki fitur yang mudah di mengerti
konsumen dalam melakukan pembelian game, responden lebih banyak menjawab setuju dan
sangat setuju dengan persentase sebesar 70%, banyak responden setuju bahwa aplikasi STEAM
memiliki fitur yang mudah dimengerti dalam melakukan pembelian game. Fitur yang diberikan
aplikasi STEAM secara keseluruhan menggunakan bahasa Inggris, namun untuk melakukan
berbagai hal seperti pembelian game STEAM memberikan petunjuk dan bantuan bagi responden
yang terkendala bahasa atau baru pertama kali menggunakan aplikasi STEAM.

Berdasarkan pernyataan nomor 4 bahwa STEAM dikenal memiliki image aplikasi penjual game
yang mudah dan banyak memberikan diskon, responden lebih banyak menjawab setuju dan
sangat setuju dengan persentase sebesar 65%, responden setuju bahwa aplikasi STEAM
merupakan aplikasi yang mudah dalam melakukan pembelian game, dan banyak memberikan
diskon. Kemudahan melakukan pembelian game diikuti dengan fitur yang mereka berikan,
tempat pembelian wallet yang tersedia di indomaret seluruh indonesia, dan STEAM yang selalu
memberikan diskon pada musim tertentu dan pada bulan tertentu.

Berdasarkan pernyataan nomor 5 bahwa aplikasi STEAM memiliki merek yang mudah untuk
diingat. responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan persentase sebesar
62%, responden setuju bahwa aplikasi STEAM mempunyai merek yang mudah untuk diingat.
Responden yang mengingat merek STEAM biasanya berkaitan dengan potongan yang mereka
berikan, aplikasi yang menyediakan berbagai game, kemudahan dalam melakukan pembelian
game, dan STEAM merupakan merek yang terkenal dari game yang mereka jual.

3. Tanggapan Tentang Keputusan Pembelian
Tabel 4.9 Hasil Jawaban Responden Tentang Keputusan Pembelian (Y)

No. Pernyataan
Persentase Jawaban

1
STS

2
TS

3
N

4
S

5
SS

1.
Saya membeli game malalui aplikasi
STEAM karena kualitas game yang
asli

- 9% 21% 54% 16%
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No. Pernyataan
Persentase Jawaban

1
STS

2
TS

3
N

4
S

5
SS

2.
Saya memperoleh informasi tentang
STEAM dari iklan internet

- 10% 26% 50% 14%

3.
Saya memperoleh informasi tentang
STEAM dari pengalaman (teman,
rekan kerja, atau keluarga)

- 13% 23% 47% 17%

4.
Saya membeli game melalui aplikasi
STEAM karena sesuai dengan yang
saya harapkan

- 9% 21% 53% 17%

5.
Saya mumutuskan membeli game
melalui aplikasi STEAM karena sesuai
dengan kebutuhan saya

- 12% 23% 53% 12%

Sumber: Data diolah (Lampiran 7, 2017)

Tabel 4.9 menunjukkan hasil dari jawaban responden tentang keputusan pembelian game melalui
aplikasi STEAM. Berdasarkan pernyataan nomor 1 bahwa Saya membeli game malalui aplikasi
STEAM karena kualitas game yang asli, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat
setuju dengan persentase sebesar 70%, banyak responden memutuskan membeli game melalui
aplikasi STEAM karena kualitas game yang asli. STEAM secara langsung bekerja sama dengan
berbagai perusahaan game untuk menjual dan memesarkan game yang mereka buat.

Berdasarkan pernyataan nomor 2 bahwa Saya memperoleh informasi tentang STEAM dari iklan
internet, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju dengan persentase sebesar
64%, banyak responden mendapatkan informasi dari internet untuk memutuskan membeli game
melalui aplikasi STEAM. Pengumuman potongan harga yang dilakukan STEAM menggunakan
internet sebagai pusatnya, selain itu untuk informasi mengenai aplikasi STEAM terdapat website
tersendiri yang dimiliki STEAM selain untuk mecari informasi juga menjadi tempat untuk
mendownload aplikasi STEAM itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan nomor 3 bahwa Saya memperoleh informasi tentang STEAM dari
pengalaman (teman, rekan kerja, atau keluarga), responden lebih banyak menjawab setuju dan
sangat setuju dengan persentase sebesar 64%, banyak responden mendapatkan informasi untuk
memutuskan membeli game melalui aplikasi STEAM dari pengalam (temen, rekan kerja, atau
keluarga). Saat ini STEAM menjadi aplikasi yang populer dikalangan pemain game, aplikasi
STEAM juga banyak digunakan di warnet game, hal ini mendorongan tersebarnya aplikasi
STEAM dari responden ke responden yang lainnya.

Pada pertanyaan nomer 3 juga terdapat jawaban responden untuk netral dan tidak setuju paling
banyak dengan total persentase 36%, yang menyatakan responden tidak setuju jika mereka
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mendapatkan informasi tentang STEAM dari pengalaman (teman, rekan kerja, atau keluarga).
Responden berpendapat jika informasi yang mereka dapatkan tentang aplikasi STEAM lebih
kepada infomasi dari internet, berupa iklan di media social seperti facebook, atau melihat dari
youtube.

Berdasarkan pernyataan nomor 4 bahwa saya membeli game melalui aplikasi STEAM karena
sesuai dengan yang saya harapkan, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju
dengan persentase sebesar 70%, responden memutuskan membeli game melalui aplikasi STEAM
karena sesuai dengan yang mereka harapkan. Fitur yang mudah dimengerti, kemudahan dalam
melakukan pembelian game, banyaknya game yang disedikan oleh aplikasi STEAM, potongan
harga yang diberikan,  cara mendapatkan aplikasi STEAM yang mudah, membuat responden
setuju jika aplikasi STEAM sesuai dengan yang mereka harapkan.

Berdasarkan pernyataan nomor 5 bahwa saya memutuskan membeli game melalui aplikasi STEAM
karena sesuai dengan kebutuhan saya, responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju
dengan persentase sebesar 65%, banyak responden memutuskan membeli game melalui aplikasi
STEAM karena sesuai kebutuhan. Bagi responden yang membutuhkan aplikasi yang mudah
dioperasikan, banyaknya game yang dijual, diskon yang diberikan untuk game yang dijual,
kemudahan dalam pembelian game, maka aplikasi STEAM menjadi pilihan para responden.

D. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan pendekatan atau rumus statistik. Untuk
mengetahui pengaruh potongan harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian game
melalui aplikasi STEAM, digunakan alat analisis regresi berganda dengan bantuan alat hitung
SPSS 16.0.

E. Analisis Regresi Linear Berganda
Mengetahui pengaruh pengaruh potongan harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian
game melalui aplikasi STEAM, digunakan pendekatan alat analisis regresi linier berganda untuk
n sebesar 100 dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau α = 0.05.

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.498 .704 2.127 .036

X1 .218 .088 .335 2.480 .015

X2 .307 .084 .493 3.648 .000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (Lampiran 8, 2017)
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Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1.498 nilai potongan harga (X1) sebesar
0.335, citra merek (X2) sebesar 0.493.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:= + + +
Dari persamaan rumus Regresi Linier Berganda diperoleh:= . + . + .

Dimana:
Y : Keputusan Pembelian Game Melalui Aplikasi STEAM
α : Konstanta
b1-b2 : Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel

dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen
X1 : Potongan Harga
X2 : Citra Merek
e : Standar error

Berdasarkan hasil koefisien regresi yang dimiliki potongan harga (X1) adalah positif (β = 0.335)
yang berarti bahwa terdapat hubungan positif antara potongan harga dengan keputusan
pembelian game melalui aplikasi STEAM, semakin baik potongan harga maka semakin
meningkatkan keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM.

Berdasarkan hasil koefisien regresi yang dimiliki citra merek adalah positif    (β = 0.498) yang
berarti bahwa terdapat hubungan positif antara citra merek dengan keputusan pembelian game
melalui aplikasi STEAM, semakin baik citra merek maka semakin meningkatkan keputusan
pembelian game melalui aplikasi STEAM.

F. Pengujian Hipotesis
1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan menggunakan uji t pada
tingkat kepercayaan 95% atau dengan α = 5% serta menggunakan derajat kebebasan degree of
freedom (df).
Dengan kriteria :
H0 diterima dan Ha ditolak jika thitung ≤ ttabel, pada α = 5%
H0 ditolak dan Ha diterima jika thitung ≥ ttabel, pada α = 5%
df  = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97
Diperoleh dengan nilai ttabel (0,05;97) = 1,985
Dimana:
n = Jumlah responden
k = jumlah variabel bebas (X)
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Tabel 4.11 Hasil Uji t
Hipotesis t Hitung t Tabel Hasil
Potongan harga berpengaruh terhadap
keputusan pembelian game melalui aplikasi
STEAM (H1) 2.480 1.985 Diterima
Citra merek berpengaruh terhadap keputusan
pembelian game melalui aplikasi STEAM
(H2) 3.648 1.985 Diterima

Sumber: Data diolah (Lampiran 8, 2017)

Pernyataan Hipotesis :
●  Uji hipotesis 1

H0 : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan antara Potongan harga (X1) terhadap
keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM (Y).
Ha : Secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara Potongan harga (X1) terhadap
keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM (Y).

●  Uji hipotesis 2
H0 : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan antara Citra merek (X2) terhadap
keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM (Y).
Ha : Secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara Citra merek (X2) terhadap
keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM (Y).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa hipotesis dapat
diterima. Pernyataan ini didukung oleh hasil uji-t dari potongan harga (X1) dimana nilai t hitung

sebesar 2.480 dan variabel citra merek (X2) dengan nilai t hitung sebesar 3.648 hal ini
menunjukkan potongan harga dan citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan
pembelian game melalui aplikasi STEAM dimana variabel potongan harag (X1) dengan nilai sig.
t hitung <  t tabel (0.01 < 0.05) berarti menolak Ho dan menerima Ha yang menunjukan variabel
potongan harga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian game
melalui aplikasi STEAM. Sedangkan variabel citra merek (X2) dengan nilai sig. t hitung <  t tabel

(0.00 < 0.05), berarti menolak Ho dan menerima Ha yang menunjukan variabel citra merek
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian game melalui aplikasi
STEAM.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji hipotesis secara menyeluruh digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan uji F (uji Fisher) pada tingkat
kepercayaan 95% atau dengan nilai α = 5% menggunakan derajat kebebasan Degree Of Freedom
(df).
Dengan kriteria :
Ho diterima dan Ha ditolak bila Fhitung ≤ Ftabel,
Ho ditolak dan Ha diterima bila Fhitung ≥ Ftabel
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df = n - k -1 = 100 -2-1 = 97, diperoleh dengan nilai Ftabel (0.05; 2; 97) = 3.09
Keterangan :
n = Jumlah responden
K = jumlah variabel bebas (X)
Berikut hasil pengujian menggunakan uji F:

Tabel 4.12 Hasil (Uji F)
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 239.346 2 119.673 90.658 .000a

Residual 128.044 97 1.320

Total 367.390 99

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (Lampiran 8, 2017)

Pernyataan Hipotesis :
Ho : b1 = b2 = b3 = 0 (Variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y)
Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 (Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y)

Berdasarkan hasil uji-f menunjukkan hasil Fhitung sebesar 90.658 lebih besar dari Ftabel sebesar
3.090 dengan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari α sebesar 5% atau 0.05 sehingga Ho ditolak
dan Ha diterima yang menyatakan secara simultan variabel potongan harga (X1) dan citra merek
(X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan  pembelian
game melalui aplikasi STEAM.
3. Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

1 .807a .651 .644 1.149

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (Lampiran 8, 2017)

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa pengaruh potongan harga (X1) dan citra merek (X2) terhadap
keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM (Y) sebesar R2 = 0.651 hal ini berarti
variabel potongan harga (X1) dan variabel citra merek (X2) memberikan sumbangan dalam
mempengaruhi setiap variabel leputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM (Y) sebesar
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65.1% sedangkan 34.9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dan tidak
termasuk dalam penelitian ini.

G. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel potongan harga (X1) dan
citra merek (X2) terhadap variabel keputusan pembelian game melalaui aplikasi STEAM (Y).
Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis pertama (H1) yaitu potongan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian
game. Hal ini menunjukkan bahwa potongan harga akan mampu menciptakan keputusan
pembelian. Semakin besar potongan harga dan kesesuaian produk yang diberikan
potongan harga maka keputusan pembelian akan semakin besar. Menurut Kotler (2012:
223) umumnya perusahaan tidak memberikan potongan harga pada semua produk.
Pemberian potongan harga disesuaikan dengan waktu maupun pembelian produknya.
Adanya potongan harga yang diberikan oleh masing – masing perusahaan dalam
pemasaran produknya menimbulkan ketertarikan konsumen untuk memiliki dan membeli
produk tersebut.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Yildirim dan Orcun
Aydin (2012) yang berjudul “Investigation of the effect of discount announcement on
consumers purchase decision: a case study in supermarket” menunjukkan potongan
potongan harga yang diumumkan kepada konsumen mempengaruhi berapa banyak
barang yang mereka beli dan mereka menemukan korelasi antara jumlah pengumuman
yang didengar atau dilihat oleh pelanggan dan pengeluaran untuk produk dengan harga
diskon karena pengumuman yang informatif. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Yamiza Almas Shafa dan Peggy Hariawan (2015).

2. Hipotesis kedua (H2) yaitu citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal
ini menunjukkan citra merek mampu menciptakan keputusan pembelian. Semakin kuat
citra merek suatu produk maka keputusan pembelian yang tercipta akan positif. Ketika
sebuah merek memiliki citra yang kuat dan positif maka merek tersebut akan selalu
diingat dan kemungkinan konsumen akan membeli merek yang bersangkutan sangat
besar. Pada umumnya, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang
paling disukai (Kotler dan Keller, 2013: 153).
Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shanmugan
Joghee (2016) yang berjudul “Brand Image & Reflection: An Empirical Study in UAE
With Car Buyer og UAE Nationals” konsumen lebih memilih produk dengan citra merek
yang baik, dimana citra merek produk yang memiliki kualitas, kemudahan dan tampilan
produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Citra merek juga dapat
meningkatkan keputusan pembelian dengan membuat informasi yang dibutuhkan
konsumen tersedia pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat melakukan sebuah
analisis mendalam sebelum memutuskan membeli suatu produk. Penelitian ini juga
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Endhar Wijaya Putra, Srikandi Kumadji, Edy
yulianto (2016).
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3. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh yang lebih besar
dibandingkan dengan potongan harga terhadap keputusan pembelian konsumen.
Hasil dari Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Barbara Deleersynder
dan Oliver Koll (2012) yang berjudul “Destination discount: a senseible road for
national brands? (European Journal of Marketing)” menunjukkan bahwa potongan
harga menarik perhatian responden sebesar >60% dan citra merek mempengaruhi
perhatian responden sebesar >80%, hal ini juga mempengaruhi keuntungan dari
penjualan suatu produk.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, mengenai potongan harga (X1) dan
citra merek (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian game melalui aplikasi
STEAM (studi pada remaja di kota Bandar Lampung) dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
mendukung hipotesis yang diajukan yaitu:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa potongan harga memiliki pengaruh terhadap
keputusan pembelian. Ada beberapa penilaian yang membuat potongan harga
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Salah satunya jumlah pengumuman yang
didengar atau dilihat oleh pelanggan memiliki korelasi dengan jumlah pembelian produk.
Aplikasi STEAM selalu memberikan pengumuman mengenai potongan harga yang
mereka berikan dalam hal ini summer sale, dan winter sale. Dalam dua musim potongan
harga tersebut terjadi lonjakan pembelian produk game pada aplikasi STEAM.

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh terhadap keputusan
pembelian. Citra merek dalam hal ini merupakan variabel yang lebih besar pengaruhnya
terhadap keputusan pembelian. Dimana citra merek yang dimiliki aplikasi STEAM
berupa aplikasi yang memiliki fitur mudah dimengerti konsumen dalam melakukan
pembelian game, dan merupakan aplikasi yang mudah dan banyak memberikan diskon.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh dari    penelitian ini,
maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai sebagai berikut:

1. Perusahaan Valve Corporation sebagai pemilik aplikasi STEAM, disarankan untuk tetap
melakukan promosi dengan potongan harga pada game yang dijual pada aplikasi STEAM
untuk menarik konsumen membeli game melalui aplikasi STEAM dan juga tetap
mempertahankan citra merek mereka yang pada dasarnya merupakan aplikasi penjualan
game yang sering memberikan potongan harga dengan cara mempertahankan potongan
musiman yang mereka berikan (summer sale pada bulan Juni – Juli, dan winter sale pada
bulan Desember).

2. Perusahaan Valve Corporation sebagai pemilik aplikasi STEAM, disarakan untuk
meberikan kebijakan yang melibatkan para pengguna aplikasi STEAM dalam



412

memberikan masukan untuk game yang akan diberikan potongan harga, agar para
konsumen dan pengguna tertarik untuk membeli game melalui aplikasi STEAM.

3. Perusahaan Valve diharapkan dapat melakukan sedikit perubahan pada aplikasi STEAM
untuk memberikan tampilan dalam bahasa asing selain bahasa inggris, terutama bahasa
indonesia untuk memudahkan pelanggan melakukan berbagai transaksi pembelian game.
Agar kedepannya STEAM tetap bisa mempertahankan citra mereknya yang merupakan
aplikasi yang mudah diakses dan di operasikan.

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan
metode lain dalam meneliti pengaruh potongan harga, citra merek dan keputusan
pembelian dan menggunakan variabel bebas lainnya yang belum diteliti dalam penelitian
ini.
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